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Teni 101 vergisi 
kaaaaa proıeıı 

----o'----

Sitalingırat şehr 
h_aıa dayanıyor 

Kimler;n nekadar vergi vereceği 
yeni esaslarla teshil edildi 

Bir l1111m vergilere tabi oıaa 
lladıaıardaa ıoı paraaı abaacall 

Yol ~nlD yeni eaaalara IJatlaamuı etrafmda bir kaaun lılJÜIM' 
•Slrlandıtuu )aZllllftıİıt, Yeni l&ylbamn ~ lılldlrlyoıuı 

Sokaklarda kanlı muhare 
ler fasılasız dev:am /ediy· 

B'r ıahıa maU kablUyettne söre yol verrtaUe mükelleftir. Kaano, 
.. yval', bfna arazı vergUertnden biri ve,yabut hepelle mtlkellet olanJar 
-.aA'rdakt nl•J»et içinde yoi. ftlSlal Tereeeklerdlr.: (Devamı 8 linl'üde) 

General Vavel 
dedi ki : 

Hazırhklarımız 
Japonyayı 

1 
tehdit . 
içindir 

Biç bir ıarret 
•llrıeamııecılltlr 

Laadra: 11, <A.A.) - Blndl8t&D HiDdiata.rım emııı,.ıı ICill detildit'· 
uıauıa kumandam GeDel'&l Vavel biz Ayni zamanda Japcmya)'l tebdid ede. 
~tta bulumnUf ve demütlr Jr:t: Mlmemtz içfndfr. Hiçbir pyret eafr. 

"'Huırıanmaktalı:ı gay-miz yalnu 

K amkapıdak.i kaza 
Muddeiumumt ve mUhendisler bu sabah 

vak'a yerinde keşif yaptllar 
Soför Hasan, ehliyetname alma
dan evvı çöpçülük yapıyorrnusı 

Kafkasvada 
Alman dağ tomenler~ 
çarpışarak ilerHyor 

Ylli, 18 (A.A..) - Sta.lingrad lir değiflklik olmmıııttır •. 
~ içlııde çetin da.k muha.re • ı Dlln gece ~~naı n~ı;n ne
beleıi ~vam etmdttedlr. Alınan• mı Rus ~],jğioe IÖl'e d.ün Rus 
lıır Rusl&nn bUtUn mukabil ta.ar- kuvvetlen, Sta.lingradıa limal do
ru~lanm p081tU.rtmUşlerdir, Alman ~ ciftl'ln(i& ve Kaflcaayada Mcc 
topçumı ve ıayya.resi, bo}fevikle • dok mmtaka&Dlda dt13mımla çal"' 
rin hAJA mukavemet ettikleri beri- p~rdtr. 
kat ve mevzileri fid,detle bomba.rw Tebliğe yapılan illwye 16re, Al 
dıman ediyorlar. Ma.repI Von Bock rna.nlar tfmal. batıdan Y~la.n 
kuvvetleri Ruslann aon muka • hUcumlar netteesiDde relıir cıva • 

t ~esi · kırmak ve te • rına geldikten eonl'B ha.arı olan du 
veme nı rumQ. Rualaı' ,mukabil hUcumlaıiıa 
rnizlemctrle mqguldtıi'. düeltmlıı.,rdi.1'. Almanlar mllda • 

1..eaclr., 11 CA.A.) - Stalln • filerin muka~etini ~ak Umi
grad ~ durumunda eeaalı dile ı..ıu. lıUcumlva deıram e-

Silahlı 
HolaRdalılar 
Bir Almu llawa 

merdanma 
taarru ettiler 

' 

18 Alman öldiirii!dü, .Itı 
tanare ile benzin depoau 

ateıe verildi 

diyoııi&r. Gece:teyin buı Alman 
birllkle-ri şeilrin eob1tJ anua girıt 
mele muvaffak olm.uıtardır. l4u • 
harebe!cr, tiddetle aevam ediyor. 
.U~a. doğru bu Alman kuvvetle
r i tardedilmiştir. Bir Rua birliği 
5' taı* tahrip ... 1800 Alman ... 
terini öldUnn4ft4h'. 

Rö)"tet' mab&bll1Din ft'M"8.taa 
~öre, Alman laıvvetleri teht'e gir 

dikleri halde &alingrad hetll1z -· 
nlm&m.Jltır. Ruslar, h11A takviye 
k1ivvetleti almaktadırlar. 

(08TUll 1 laolde) 

Mcıem:n, 18 (A.A.) - Pertem 
be gtbıtl p"4I yansı netNdllen 

Vilki 
Kuyibişefde 

Belediyenin çöp kamyonlarından 1 toplarken bir ar<ılık frenleri bozul· SovJet tebliiinin e)dade bildiri!. 
birlılnln dün Jtumkapıda yaptıltı mu:ş Te süratle yokq:ş aşıılı inmde diline slre. lilAbb Bolandahlar, Moskoft, 18 (A.A.) _ ııazveı. 
kaza etrafındaki adl1 tahkikat fr ha~lamıştır HoJanclada Slmgen atvarmda bir tin phsl mlimes.,lli Vaudeı Vllki 
heınınfyetle yürüt01mek1edlr. Frenll"rf~ ıutmadılfıı.ı ıören :JO Alman luwa 111e1d&nma taarruz dUıı, Kuybifcfe selmi.f, iauıyoa • 

D6n de haber verdiAimlz ılbl för muhakkak olan te\llikeyf 6nl~ etnlitlerdir. Holandaldar Alman• da haıiı:iye kcımiıller muavini Lo • 
'f<>f6r Hasan Yelkenin ldareıılndek' rnek Ozere bınyonu salta sola ılk- lart. yaptddan tlddetli bir taı- zovs'.!ti, Birlef!k Amelika eefiri a· 
~P kamyonu A~ıık yokusunda cop zaklı bir şekilde idare ederek tahri· ~ ~inde banJanlan 00 tniral Stanlf'y, Çin ıeflri Ll Şao 

Amerikadan 
ingiltereye 

Yeni ve mUhim 
bir kafile geldi 

f.oııcha, 18 (A.A.) - DeyJı 
MeYil nzetdi, Amerikan kıtela• 
1'lndan mürekkep yeni ve m\ıhi.n 
l;fr kafilenin AUantiği aşarak la· 
~iltereye ge!di#ini b:Jdirmektedir. 
8u kafilede ''B:n~ik Amerikanın 
~o nıeşhur gemilerinden bazılan., 
tJJunmatt:ı ldl Kafile harp ıemi· 

1erı ve deniı tayya'l"elerl ile kuv • 
.!!!Ji bir himaye altına alınmıştı. 

hah mucip olmıyan1c L ·. yerde altısını öldttmılf]er, altı AJmaıt Tt:i ve İngilten: eetareti mUırtqa• 
tevkif etmek careslnl aramış!ır. Bu tayyareei ile ~mln c1eıpo111na a. n Bagalley t&t'a!ından ksrı!lan • 
sırad kamy0n bir alaca toslamışsa t..te venniılenlir. mıotır. 

(Devamı s llncllde) ..--..----------- Vilki, band&n BODra halk komia 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~erleri mecu .. reilf ile hariciye koa 

mlseri muavinini zlyant etmişti':'. 

Memıeıset lr lltt llltlraca lrartı11ada 
~ ~ ~ -~~ - ~ ~ ~~----

Tiril azminin 
yendiği glçllk 

Genenu l!l&kon.kl Raayadakl mubarebelerde yaralaaıp Dllaa 
Polonyalı ukeıle ~or . 

Rusyadaki Polonya 
Ortaşarka nakledil 

Lcındra, 18 CA.A.) - R ...... .}ada· 
ki Polon'Ya ordusunun or'tqarkta 
1*di ilinin taznamlanmut üzeri
ne, Polonya 'bqkumandanı Gene
mi Sikmld c!Uıı ölteden aonra Ge 
neraı Andemden bi.r telgraf al • 
IDJltD'. Bil telgrafta orta§al1tta bu
lunan bOt.iln Polonya o.rdaeunun 
hir ldtJe halinde timdi bu ba.reüt 
.ı-ndaki milttefik kuvvetlere 
~tirAk ettifi bildirilmektedir. 

Genıeırd And~ra. ortqar.ktakl 

Polonya kıtalarmm 
eon damla.sına kada.r 
üa e<lec~n1 Siko 
etmiştir. 

Sikorski yenl.iği oev 
Polonya kıtalannın OTt 
le!!Dlı olm:ıla.nndaıı 

mNnnuniyetini izh:ı.r 
kıta.la.nn h3rp meydan 
sal teP&l t"decek sure 
rini lba!lar:ıcakl:ı.mıdan 
lunduğunu bi.ldi:-m.~tir. 

1111ıre welEtll gellil 1.ıapon heyeti 
Sıbhlye Vekili Hul~ .A!&t&§, bu 

•babkl ekspresle Anlı.&radan eehriml. 
t:e gelml§tir • 

Blportaıcılarıı 
Blpo1'taııar 

gellJO 
Amiral Namora Ue blr 

den mürekkep Japon 
bugün, husus bjr tayyar 
ze gelecek ve buradan 
rın Aııkarada olae&ktll'. 

Japon ukert heyeU, 
ziD daveti üzerine aake. 
r1 ziyaret edecektır. 

iNTiK 
ba romanı. yaıı kır 
lanlar okumoılardır. 

Fakat, yqı '° dan 
ar da muhakkak kt, ad 

ılu~•muşlantır. 

HAB 

Malta vaı isi 
adadan ayrıldı 

l.oodra, 18 (A.A.) - Malta va-
1~i S;r Edvnrd bava yo1u ile dün 
>qıbdan tngiltereye gelmittir. 
\'&11 ııırhhf sebeplerden Maltadan 
•Yrtlnuşcr. 

Londra, 18 (A.A.l - Mihve'l" U• 

'81ttan yeniden Malta adasına ta• 
~ etm.ıye yett=ıımislcr f:ı~a· 

ikinci kağıt ve 
sellüloz fabri· 
kasını işlete-: 
cek Vanalar 
ilk defa olarak 

memleketi
mizde 

yapılabildi 

Kömür ilıtigaçları 
sıra.ya kondu 

Bu gilzel ve alAkıı uy 
eıK'rl yl".nlden dlllmb.e 
okuyucularuıa ,·erirken 
ız bugünün okuyucu 
elecıek netıJe de bedl)'f' 

dllıllndtıve; 

reımı bıl 
vermerı d 
ayaaa bal 

• 

~!!ak olama.mışlardtr. 

41 a&ntr ajansının mnhnbiri bir 

0:an uc:~~ınm au,urütdUğUnU ve 
l\t birl"rinin hasara uğratı:dıklan• 

1dhınektedir. 

l&mU fabrikasında lııu.alanaa 
T&Dalardan biri 

Y~zan: Neriman KURTBAY 
<l'um G incide> 

Bu sıranın temini için yeni ~~ ... ~19~.?~ 
ve müh=m tedbirıer alınıyor :.~~=~r;7:ı:::~. 

(Ya.mı S llncıide) 1 \., ______ _ 

.• 
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Osmatth tarıh,n n gaze\a &fiuwanna 
at<s3tmem:ş sayfaları 

Yazın: R. Ç. 
n 

O:.m:m~ı Tlirlderinin b!ı.zı \ezir· renmttk iı;fn zam:ınm111 moda.ı.;ma 
h.ı imie Türk~ülük imanının bulun ittiba. i1'- Arabi ve F11ri11iyi neden 
ıh.ğuna ~ahit olnıuktayız. Türk ha. ihmal ctml~tl? 
l•anla.rının en ulul:ınndan olıoıllı: Bütün bunların ce\ alıı, tek bir 
iizere gfü•.teri1m.~i zaruri o• noktada to;llant;:: O za.manlaıda dl\ 
lan (To;ınl Tinıur) un, bu yüksek kıovvetli bir TürkçWiik ,.e Turancı. 
Ttirhçünwı, Tüı~ ittihnc1ını \iicu. t.ı;c c:ıereyan1arınm bulunma<;ında· 
cie getirreek hu,.,U!mndnki va5i'yeti· dır. 
11i, -0~~u Mirza Ş:ıhrna ~ultının u· 1 Bu c~ı·evan kudretini ;:.östere
mıtnuulığmı görürüz. 1 memcktc ~:ı.zurJu. Hiliıfet<:H;k, va 
O zam:ı.n hala samanlığı, ~·ani ptu e;nun me\'hu.m ,.e sakat clii~ünrclc. 

i•ert'stliği muharaza eden Türk Hi. 
1 ı-i, K~<llsi itin bir zıt ve bir r-~· 

tııy lli.luıııbğına, kcndi!ile berab-er, 1 l;ipti. l?l!ınssa putpere:;t Tlirkfo· 
lıir çok Hanlarına elçi ~dndertınc• Tin Türldük cami:ısı ara~ma girme. 
~i, \'e bu. cl!:ilerin <liııi \·e milli blr !erine bir Uirlü rnüı.aıule e<lenıtı 1 

gaye ile gönderi1meleri, Tttrk!:tilti · <1i: Onl:ır islimi yeti benimseme • 
ğUn ve Torıı.ncıbiJn en bariz b'r miş Ttirklili:,ün hududn haricin~ 
llürlta.nulır. atılmışl:\roı ! 

Bu putpe~t Türk Hakanına el. Eli'nıae ge~cn ı:;u k~ük \esilıa 

Erzincan 
Abidesi 

-o--

Milli Şefin, felaketıede ka. 
dmı göksüne basan iotoGraf. 

larına u·ygun ohu·ak 
yapılacak 

Erztncanın 100,00C llr• s:ırfile Yi· 
pılacak büyük bir i1biden!•.ı 'fi1rl• hey. 
keltraşları arasında mUsabakaya ko. 
nu!masının takarrür etti~i yazmı,ı· 
trk. Bu hususta. aldıgmıı~ malfımata 
göre, büyUk, bir zeızele !':!la.keti ge. 
çtrmi§ olan Erzincamn bUtUc bir ll\ 
ıib boyunca cümhuriyet°" minnetini 
ebedileştirecek olan bu !\bidenin iki 
evlldmı enkaz altında ku, ban vermi;ı 
olan 'fUrk anasının tescJllqjnl BUyU'.< 
Milli Şefin göksünde aramasmr tcsbit 
eden taribl fotoğtaftnn il.!ıam almaraK 
yapılması muvaflk görU!ırüştUr. 

Mllli Şef !nönUntin Er:zmcanı tem· 
ı-il eden kadmı göğsü Uzer:nde şefka~. 
le sıktığını gösteren ve TUrl~ bjrJi~ini 
pek güzel temsil eden bu sı:hnenln ay 
nen yaşatılmasında en çor muvaffak 
olan Türk heykeltra~ma 'lbidenin in. 
şası ihale olunacaktır. 

Büyük Çekmec.ede uzun ;amandaııll1'rl hazıriaamakta olan Mjlli Şef İnönü 
ı.ün büslli bi.iyiil\ bir kalabalığın lştır:ıkUe ,.e merasimle ac;ılmışt:r. Resmlnıl:r, 
a~ılmıı. töre!lfnde bulunan da,·et!lleri 7t' nahi:ve mUıJilrU (ortada) I'evfjk Güç. 

IUyü göstt"rJyor. -----------

iç seri sahte 
~k .ne yakaı· adi 
Son va1<alanan sahte karneler asıHann
dan güç ayırt ~dilecek müken1n1eJiyeUe 

1.. ~ t' l.U L - . J . -

Birbırlnden mav 
ve yazı ça anları 

Hıl'!!ızlığın çeşidi \ar; oazı za 
lıır zarfiretteo doi('ar; bazı.arı ise 
ta oldukları için, hattA fstemedf 
hıılde, bunu yaparlar; bun.a ruh b 
ini Klt'ptomanl diyorlar \ al<lile 
yada bir Plrcnsesln )'Umurta ~ol 
nı bir yerde okumuı:-tum: ı.em dt> 

oığı .) unıurtaları şutonu11 lmJ 
11o1tklarmııı; hepiııjnln tbtıir.e de n 
den, ne zaman ve n~ıııl 9ı1ldığını 
zarnuıı; \"akit \<'Ukit'ı:l.)aret edPT, 
ran hapan seyrine dalıtrını,, 

herkes kulede mUı.,-cvherltmıe11 bir 
zlne bulunduğunu sunırm·~; öldtl 
sonra varisleri tarafwdur. ht:yec 
kule açtırıtm.ı,, yüzlere'-' belki bl 
ce kokmuş yumurta bulınuı,,lıır: ım 
o utman zavallı Prt'lll5Psııı 

unlaşılmı,. 
ha~t: 

!\leuu Ye yazı Nzcıe r.ımıırta 

ııuııa m·uz bir şeytllr; böyıe oltl 
halde ı;aluımağa değPı ını ·: llt'lc 
ı·ek "e 5uurla yııpılırı1a!~ 

r.i gön~ren Timur zlde :Mirza lar, Türklük ve Turaıneıhk a'ki
Şahrah Saltanın oğlu Basinkır Mir delerinin bi~ok eııkl bilgili lusan· 
zsnm e!ri~i (Hoca Olya~ettin lltrdn <la bu'unclnğuna, iı:ıt~a. hıı.y , 
Nak~), yazdığı (Hlte.y ııefaret- retle görülen e&erlt"r mt"ydana :re· 
namari) ile, bunun dini hiç bir ma. tlrildiğine yegane phittlrler, (;\. 
hheti' haiı; olmadığını \'e sırf mllli ~kpaşa) nın Türk dilini hlınay~ 
ae~eden ya.pıldığmı açıktan a~ıp ınaksftd:,e gösterdiğı as:\biyet ,.e 
~lllnlakta.chr. 1e,·eranın onun sahsında doi:"lnu!f 

E<.iki nİuhteşem Ttirk me<leni- \'e büyümüş bir hassa• olmadığma, 
1ednüt. mahafm bu patpere<1t mnR.~ef az olan şu misillCT dem· 

Ekmek fiyatı 
arttırıhyor 

lktııat mldlrl 
11rıscıları 

ballb balda 

--~--oı-----

Belad~ye lkUsat rJifldlrUiğünde bunları 
tetkik için bir be3el kuralda 

• 
Belediye iklısnt miidiirlüğü l·!( 

ınek snyını hüru:>ll ~on giinlcrdc 
Jı:LilJiyetli miktarda n.alılc cJ,ııı:!>k 

karnesi ynknlamaıta başlamıştır. Bıı 
ekmek kıırııclcri şimdi kullanılu•ı 

ve c~Iiil ve hiriııci teşrin ayl:ırına 

mahsus olan gri renkli eknırk k:ır

nesinc nazıırnn ,Jaha ko)·u n•nk!', 
yeşile yaldıışır ııc;ıkmavi n·nklcıliı-. 

Hu karıwlcriıı heniiz leshit rdilın~· 
yen eller tarafından süriilnıekte o!
ciııllu aıı!:ışılmnkladır. Fııkal bu 
karnelerin lınr.ı mınlak:ılnrıfoki f1• 
rınhırda zııhur edişi im ellerin o 
ınınlakalarrla \''.llıştığı kannalm. 
vermektedir • 

ılıl-kntle bakılınuo;ı lazımdır . .En nıli

lıiın farkı renktedir. Hu ilibarl:ı 
fırıncıların dulıi hunları rarkcdcıııe 
clcıı uldıkl:ırı zelıahı hasıl o1m:ıklıı· 
dır. l\1:-:am:ıflh fırınc1Jnrı11 da hu 
ıııcsclcde müştcn·k hareket ctmele· 
riııılı.-n şüphe cılilıncklcıJir. 

t;ıu sırada ort;aJıktıa mt."f'nıua kı 

"ar; kabul etmelidir Vi. gıı:ıt:ll'ler 

muaların ycrtnı tutamıızldr; bı:nl 

rollf•ri ve mahl~et!crı bıt;ı1>ııdır. 

gazetcleı aıtık mahdut ..abllcll'rl 
kıyorlar; ajans tıaberıer~ )Pblr 
dislcrl, bir !ki ffkra ve m11"11'ı• llı• 

la.r lıu mabdud salıtıelt>n dolduru 
rıyor. :Sebep kö.ğıdm pek pahnlı 

<1uılur; hükOme'tın gıı:ıett'·"rl' yaıı 
J,ohı) lı;l1 mccrnu.ılara dıs 'np:oosı 

nl dnecede •üzuwJutlur 
'Yarım ay,. mecruuıı!'lının son 

yı!tın• acaba gördüntl:t ıı.•ıT Kaıi; 

beş altı ınlı'lil batıaltl•ıdığı bP zııı 

da büyük k.ıtaı.la , renkU V• bol k 
il bir mecmua baatırnıanu. gllçlüÇ° 
iııte bu mecmuanın ~lılplt'rl katla 
biliyorlar. Bu 11ayıdn yaz! ~azan 
ı>ek ya!<mda Ugilcndlren bır dı· ma 
:f' var. ••Haber,, oku~ucıımn l('ln 
ha meraklıdır; :ıJra bir mtiddet e 
Lıicdrf, genç mnharjr Oğn:r Ozdr 
tanınmı, romancı Mahmut 'i'eı;a 

alt bir hllclyel'f be~o hdlnen ('al 
nı tddla t'dlyordn. 

'ftinderin, o amandan yök..«4ek bir dirhır. 

ow.den.iyete sahip bu'lv.ndoklannı, Şbndi serbest.çe dlyt"biHriz ki: 
!iana.tta, mimaride, heykettraşlık- Bugünkll ıfürktlilüğün Hk tohum. 
ta_ tezhip ve nakı)ta n.e kadsr ileri lannr, asırların unutturduğtr, gizle· 
gittiklerini, sefn.retname, diui bi'r a:ği Türk~iikr l'e Turancılar ar-.ı. 
tna ı:AJun tesiri altrncl& kalmaya. ı,mda :Lramak limnclır. Bundan iki 
rak ortaya döker.. BwıJvın oy~ )Üz, dört yüz, bin 5eDf! enel \:C 

mazr..am, öyle muh~ı:ttı ~hir,eri hatta taribl'n .ka~cle ~Janmn.dığı 
lllıdır ki, 11.Z11Dlo.kları fenahlar;l zamanlarda Tü.rkrtUttk ,.e Turan • 
haliğ oldukJan .Jınlde, geni!, dil& cılık var<11. 
uddelerinin bir n~dan bakrldı·· (Firdevsi) nin (Şehnamcsil 
ğı zaman öbiir ucunu gönnek müm bunu ~batta en möabet bir ve<Jika· 
kündür. dır. Bin sene sürdürülen (Turan. 

Hele nınbedlerimi:de mabndları İran) davalan niba.yet Oengi.z ve 
ı emsil eden öyle ~ah.e!t>I' büyük gayel;ri Ak98.İ[ Timur ,.e siyaseti 
l:c~ ke)L~r , öyle t.ezhip Ye tl"rsim e- biiyük Tu-klo Türk impara.torl; 
dilmis dunular l'e sütunlar bulu- ğunnn temel ve esaslan ,.e niha. 
tıur ı.i, Hocıı Gıyasettin. dini tr·. , yet Osmanlı devrindeki hareketler 
as~ubun t<f'iiri n1trnda kı.lmryarak Tur.ı.ncılrk Ukfdesinin Tüı~doer ara · 
hunl:ın 00.Hanclıra ba1landır.1. an· &mda. yılolınaz bir kunet halindt 
'nt'!l:~_trr: 1 kııldr~ µ;Ö<lterir. 

lsl~ıyc~ten son~a, r~n ~e Şülttan ile ,;örüyoruz ki, diıa 
oııa ":'lima«11• ıieYl.e~n ya<>ak cd!l- danar altında, b~ok milletlerin 
n•elen h:ıs~b.ı~. • ı.cılim . Tü~~~erın hnlitası halind~ bulunan Osnıanlı 
ııııuttukl:ı':• m?z.e \',e muze<'Jlıği ele ı-aıt:ı.natı tleni·nde de Türk~ülü~~. 
I.~ ~rlıc .~'1drlı ff~'\ . putper~st Turanrıbk y:ı.l"(]ı. Zayıf olma-,ına. 
'1 ıır ,Jcr hJyarmıl:ı. gon-..ıü:s ,.e bııe :-....... k"d · · ·ı · .. k d 1 ra,-,.uen n ı e ,.e gayes.ne ıınan t e 
en '-"~~ t-~ferruatnı..'\ 11 ar tasv r mücehlw.ı bir kuv\'et il..ı ~arılmı:ıtı; 
cl~~tır... ı.._ •• ,. • 

1 
hunu, gözönüne k()yduğumw: mti<ı. 

.1#\1 ;tlUze OU '1':'.:' K8t tllerıne Hl• tı J )]J . •r ( •• ,• k 
ı b" h' d l\J" et< e. er ve '~ ,,a ar so~.rıne • 

ru m~ş ra1~zzam ır m.r. ır. ,. tedirler. 
m:ıı-h~ın yük!!ek derct'esıne imin • . . . . . . . . 
ıırz ki bu mu~z;.:\nı bin:ı, çok ı.u,· . Şmıdı bü~lw fanhçılerıınue \'e 
,.etr b" .ı .. m·r "4.itun ii .. tiind tlö- lııllın..<;-:a t.'U'1h kunınhınıuza teret4 

ı r • ı e .. l bi ·r k ,_ f 
ııer .. Ucr '.rat.t bir de,·reye, hir sr. tup .e-l erı } ~·ıuı e au.;orı_.~.~.7-'t.1~ nıfa ayrılmı~tır. F.\ \'e!ce ~e<:P.ll Lir t~sl.arı. tetkl~(I a~ı1ındn, .""''·· rur" 
na.ı:::ı.nP\ mua.Z7.nnı bir ~ureti !\°Ö4 ~ulük '~ Tmancı il< cere:rnnlarmın 
riilür, Onn. 'l:t eşya!&~ mahfur.• rla ~etl~~k.~ ':e bunların lıultındıı~. 
dur V tlh mı .. Ha!bnlii bıı z:t· l:ıra" ~ozonünc konnıRlnrına ,l.~.:-. 
nıa~!lı. \uıı.pa mlizcnin n~ olduğu let e~?n~ler~·a.ır. Çünl•;i bq bii~·ii~.: 
nu bi'rniyordıı. ,.~ rmı~ ~1. l'::ôı~ meyclnnn çıkaı-ıln· 

Hoe:ı rne:fouir!!:t!_1 , e me<leni· L•lmesı ı~ın hunaye şart ,.e es:ıs .. 
lir•"n bao;Jıea =ni~:ırı ohn zevk n~ tır. 
"~'·~Ce -<'İl~~tıcrini de ·nnnt~.nnu~, Bunu bulm:ılı:, mezar .. t~l:tnnı 
lll~'hbrtıe!erinden Ye.,:ıke'lindt n, 

1 
meyctana ~ıkarma"ktnn lılll i.•k bir 

hli~ ük b"r istihn \'e alf&l,{:ı He bahse .. ernp olac:ı.l\trr. 

Belediye lkttEat Müdürlüğii, fi" 
ı·mcılerın, odun v: tuz fiynthrile 
işçi glindeliklerinin arttığını ıleri 
::ürert-k ekmek fiyatlarına 40 pa.ra 
zam ~·apt:mabl yolundaki teklifle -
rini naiklr bulınt~tur. Karar, bu 
defa da belediye daimi encümenin 
cıe tetkik edilerek bu husu'!ta bir 
kal"a.r verilecektir. ---Belediye Fen 

Müdürlüğü taşınıyot' 
Belediye Fen mUdürfüğU önümüz 

deki hatta içinde Beyoğlunda Tepe 
bafınd& Standart Ollin bulunduğu bl.. 

naya t&§macak ve belediye iktisat 
mUdUrlUğU de be!ecliye ferı heyeti bl· 
naama n&kledecektlr • 

lııtandart oilln de dördUncU Vakıf 
handa evvelce 1bu kumpıınlaya alt i. 
ken bjlAhare iktisat müdUrlUğilne ııı.. 

tikal eden yere taşınacaktır. --Be1edlyeler buğday 
alabllecelı: !er 

Dün ak~1 Ankara radyosunun 
l:ildirdiğirre göre, hububat müstah
sillerini :ılfikadar eden bir miJJ 
konınm& kararı, bugünkü Ite~mi 
Gazetede intişnr eclecei<tir. Bu ka
ı-arla. 15 <,;~mmı.ız 1942 tarihli kt• 
ram:ı.meye yeni bir hüküm ilavz 
Eiıilmektedir. O kararla 19·12 m1lı. 
(;U]ü hl;~dayın bir k13m1na e: kon· 

Sahte k:ırneler mctıarellc taklit 
crlilmi~tir. Diğer k:ırnclerclcn il\'· 

rılma~ için yany:ınn gclirilme.'>İ ve 

Bir muhtekir sürgü
ne mahkum oJdu 
~ 

Kumaşçı Brod' da tevkif 
cdilıli 

İplik thtikAn yapnıııki;,hll lstanl.ı'..l! 
birinci milli lı ;)runma m&.hkemcsind~ 
muha.lu~mc cctılen TU!·bed~ Piyeı Loı:l 

caddesinde T<lcl:;o Me~met. Eltanın llıj 

sene, sekiz ay Kema.ııa sUrülmc ltH! 
ve bin lira ~ır para ce!.!l.$1 ödeme. 
sine karar ..-erilmi_stir. 

Bundan başka Suıtao t.amamıncta 
kuma, tUccarı S!mon Bırıd ve tC'Z· 

g:lhta.rı Davıd Huso Uç tin lira de-
~e.rinde kumaşı satışs. ~ı·,anuamak • 
tan suçlu olarak vcr11di,:t1 b!r'nci ka 
ı unme. muhakemeslnce tevı{if edilm~ t 
lerdir • 

meıkta, geri kahnın Mt"§I sc~est t:..üı b,~rcan•ı ödcmem\ş rnınt:ıkn· 

l.;rrakılmakta, el kon'.ln mahsulün l:ıraa ınaho.I i ,.kmeklik iht1yacı 
nak'i, ~asma temlik ~ hibesi iein b~ti.ın i>eleüi\·eler Ee-rbest fi· 
J<ısa.k eılilmtiktcydi. '"JJtle.r tlzc:inden ve icabrnrla o • 

1cıte veni karar bu hiilmıc bir i.'!- fi::;tcn de lüzumu kadar buğday 
ti~n·a ko~mtll}tur. Buna göre, he• , ı-;utm al:ıbi'cceklerdir. 

Ru s:ılılc karnclt"rcl('n haşı;a şinı· 
ıfiye kadar clnlıa az mclı:ırclli tak•i! 
edilmiş iki nevi k:ırnP elde edil· 
miştir ki bıınlnrdnn nislıeicn :ız lll· 
hıır etmiştir. 

Belediye iki ı.ı;at miidiirlii;1iinıl,• 
!rşkil edilen iic; ki~ilik heyet s:ı.lılc 
ohlııihı kan:ı:ııi hasıl olıın k:ırnele:
iizcrin(lc tclkiJ,Jcr yapmakt:ıılır. 
nir lar:ıflan hıhl,il.allu dc,·ıırn et~ 
mcktcdir. 

Ticaret velcUi 
izmirde 

Bugün Uzijm ve fndr 
piycı.:;a:;ı açıhyor 

izmird~n blldlrilll'.ğıub göre Tica· 
ret Vekili Doktor v~·hı;ct Uz, Deniı:lı 
t!r.:nin'" bağlı lıusu..:ı vngor~a. diin ge_ 
ce yarısı İznıire gitnıt;ııt~r. Vekil, bt. 
gün, izmir İncir, UzUnı Borsalarmı 
açacaktır . 

.-C ... "I'~\ LY. \DA 

Oğuz Özdı:şi hiç okumad!m: mü 
faa nınk'<ıt<\ile yazdığı makalt"de 
k:n•'! 111yik bou noktalar \'!Ar. Wr 
mma ı,tirak etlerim: gt"r(.;Pkteo 

flklrlPr 8! nı z.anıancla iki u•ya 
ç-01< kimı.eııln :ıek~u.duo tışlar:ıb 

ZAff'n bbıtm bu.ı fllılTlerı bl"n1mM 

şl mlz o tildrleriıı totıu mı .. rınır bl 
h·ılonduğunu., benllz ııöylt-rnrmiıı o 
ğumuza, ynlmt söyleuıeğe kudreti 
~-11.mrdlA'lne ddAlet eder: bunun i 

~ver!Y.. Bazı mevzularıu c.u nıuht 

nıuharrlrlt•r tarafmaan *'tıll.ıınıld 

doğrudur. Meseiı1; .. Çfrte Keram 
jsın'ndel<ı p!yesııı ml•vzım iki bin 
ne t'Vl·eJ bir Yunan mul.ı;.rrtrı ta 
fından ~"at:1lml,ttr; Gıırp•t tılrçok 

harrirh·r tarafıuıian da v wıldılu 
sonra bize g-elmi,tlr. Fe.k"'t fiklrle 
AÖylt'yiş tar-o ı&Kli blrbtrirıın aynı o 

Ticaret \'ekili Bcb<:et l'z, !z.mire maz; keljmclı-r vıo dımlcl.-ı blJ' oh 
harekt·t etmeden önce Aııta!ya Haı": ca ç11.lınrııı'1 olm.asmılan ,ı;pht- etm 
<.Vinl!e ~erefinc vcrilC'r. zır;;ı.fctte be halunzlık dt-ğlldir. Kaldı .ı:ı Oğu7 
yanatta bulunarak Aııtalyı..da gördl!lr de, henüz ı>ek gençtir: bu ya~ta k• 
lerinden meıı~nuniyeımt bil1i.rm41, Aıı. nrn!n taın maıılısile ••roman.. ,. 
talya hakkrndu mevcut ,;ı:rcft, çalı.~. 

kanlık ve kadiı·şinaslık a!ıılerini öv
nıu,tur. 

Bir 
lun::ın 

--~ 

iktisat Vehili g;tti 
mliddettcnbcrJ şch•im zde b ı· 
tklls.:ıt "ekili SıTT' Day. dUrı 

tkı;ı:ımki ekspresle Ar.kura ya diınmu~ 
tur. 

nı:ık lıcoC'c im.l,anRız•!ır l •na bir 
<ıını olm),ıcul.nr harıl har.ı olrodul< 
rı halde olgun klmsel~rin ~eğrnnıe) 
lı>rlııln ıebcbi nedir! Ht. da lff''\"I 

C
11

C!I ~nhıf el=r do!dcml\l~.1trır.. !!l!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:.'!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~~~·!::!--~~~!!:!~'~-~~~~!!!!!!!!l!W~!!W!!!!!~A~s::!•!•~w~~*"!:·::!•!> ~Saa!!!z~e~·~·~'~t e~·~vw~~~ 
İ~te hl.im ohn!\y:tn ~ı pntpc· 

l'Aa'u1at gerrld 
vaQandaşlar a 
ucuz crıa c 

:r<"'il Türk,crin, bitar;tf mbslüma.n. 
bir Tfüiı: t:n:\fmdan Ytı7.IL"1t~ lıal· 
lcri"l, r~;c_j 1 l4-0 tu.rihin~le, en ffi'!• 
ı~cni b·r vc:ı:r cı!:ın Dnmad Ne\~" 
h;r ı İi I"' him ~;l'.!.'a, aıbak seytıuıis
ı.:: ın Kfiçtik Çelebi' '1.1111.e de1lletile. 
frıh=-k<'t'~~. ti.fr~~-ey;rteTt:tlme et: 
t irttııi ~tir. 

Hiç 5fiphecıiz ki, o zamanlar, "bir 
g~\rulı" t.a.rafmd:ı.n tan.n Ve teşlaia • 
uğray-3.n bu eser. b.i'r kö~,. Mtr. 
lirca nıetrôk brr3.kılmış Ye unatul
mustu .. Nü~ha lar ela tek"ir edifnı-e 
mi>ıti. Ali F..miri Efendi J\lerhuın, 
biı·kaç. ~erd.:: (Hita •· <;efnr:etname· 
bin<len) b~hse<li.ldi~mi göriinc;e, 
bttna terceme ettirtmc.~• için · c:oJ> 
aramı<; fa.1-:!t bul:ım:ı.mt...,tı. Nihayet 
~Pyhülis!li.m Kiıçtik Çe'ebiz:ıde İ·· 
mail Asını efe ~t&jnin bu tercüme..ii 
hiricilc el yv.Dla.<>ı k.it.ıp dİM g "· 
miş, \'c ·hemen t.abcttlmlişti. Ou•m 
bu pel• büyük hizmetini o;iiJ,r~n ilıı. 
~•:ırdetme:C bir borçtur. Eserin. fo. 
lifi tarilıİ l:~t>ri 82."l ılir. 

io;te
0 

biz bm'tlda me\"lTIUD1t:.1a te
nıns e-t.Me-k isteriz. C.:?halet \"e ta. 
a!i'sııbun ~id~;?tl~ hlikitmran o!ılııiu· 
b;r zamanda damac1 ibmlı:m ıı,_. 
o;;:ıyr b:: mü:ıim e<.eri ierceınl";t'e tc5 
'ik ''e talui!• e{!.m sebe;t ne jJI t 

Nıısll ohıp d:ı tstauhuMan ayTıl• 
-:J o!aa af.a!t ~yhillis~im Kü· 
• (WefthMp t"lllafr .\nu Efen. 
di, 0~-W.."te .._ Çl~n~.:ca di 1lerinc 
' 'ıl<:C lıulunuyÔrdu ~ Bu ilillerj oğ-

Zahmetli bir ~olculuktan sı>nra 
An ve Misters ~ra;.donald Orlenn· 
dan tlöcdü!er, anhttıklennc ı.ı,öre, 
Or!ean mubaclrle.rle dopdolu imit;.. 
odalar liem pa.hah i'nıi", hem de 
ba.lunuyonnuj, lı"kiai de hris iş
kalln'den sonra burada. kalmayı 
dfi!tilnüyor.lat, ~yet ben d~ Paris
te katacıak olursam beni df! e\·Je
Tine pan9iyoner olarak aS.caklar. 
mrş. 

Bu fikir ili( hoşuma gitmedi .. 
Dostıanm İçin Almanlardan rndi· 
~ yc.~<tur. Zira M~ters Makdonaırt 
'12 Y&Şmdadır ve An Jn.'\n&sız re· 
ıı.~ler yap:ır. Bu resimler okadar 
manasızdır ki, t~Hzler de satın 
a!ııbilir Almanlar da. 

T~n ~azet"?Sh(h Rom1tdnn ~e • 
letı entere-;:m b'r t~graf \'ar. Jfo. 
mncla, Musolininfn İtalyanın tıarhc 
ı;-İı'İ~ini bil<lireref( ol>\n , nut!mnu 
ı .. lka d!'n"etmek için hiitlir 'sokak 
!ı:.rn. op:ı.rlörier lconoyomıuıJ.halyan 
~;:;~et<>l~ri Ahı::a.nlnrın ~·enilme7. hir 
ı.m ''et ol<lu~onr ,.e ~·ek·ncla P.ı . 
r:s üz~r~!:le ,·iirti;ece~ni yanyor -. . 
mu<;. Bu sureti" Fmn-.ır.l~rm İt:ıl. 
~·M·ıı ~;an:ı.şma'. Jı:tldctn<leki dü· 
~iiorı>lerj bosa çı?nyor. İtalJ•anlar 
L.flm!in esrarengiz ri:raretlerine a1 
thrm:ı~ılar <'kmck. 

llarlh')"e 1!azno·ıi(mda Dilrok Al
manfamı tnttukla.n köpr\t bıtş'ann 
d:rn üç tanesinin, Anıiyen, Beron, 

38 Çevlreu: 

Muzaffer E•en 
Yazan: 

4.lek•and~r Vert 

ve ilam ltöprü, başlan, çok enuişc 
verici olduğunu söyledi. Peron do
laylanndıı ehemmiyetli miktarda 
Alman piyad~i toplanryormus. Dii 
rok Atman:arrn P:nj.,i Fransn1an 
ayırmak ~İn Ruen üzerine yiirii~ e 
cel<•crini söylü)·or. Çok 'kötii hir ha 
beı. Dürok her gün Vc~·~andı gi.i
riiy:>rmm;. Daşln>mutan ldfü ümitli 
imi'-. "S:rr.e he1'5eyi sii~·lcyemem, 
faktt bir!i'.ey~r hazırlıyoruz, mu . 
lıakhak Abnsnlımı kötü bir o~·uu 
oynn~·a.cağrT..,, Almanlara. mu~a.\·e
nıet t'det".eğiz, tle.,eydl, belki ina
nabilirdim, fa.'<at Alr.umlara Iciitıi 
bir oy\İn oynaııı:ık cHi5ünce'ii benl 
lıir ~t daJıa <'ncliselemliriyoı·. lton 
feran,ı.;d'.l.n sonra Alba.v Tomayr Al_ 
nıanl:ınn ~uttuMa.n kaıırü başları 
lıaklmıda "Or~ıy:.ı çektim. Albay 
G.eneral \'ey"an~1n nkin bu kiiıırti 
b:ı-.J~rmc1ald A 'mnnlara tanrrııı et 
mcdiğini sah<;nn anlıunacJığını siiy 

le~·erc:-k il:l\'c etti: "Herhalde ba5 
lıomutan•n bizden gali bir fikri 
nr,,, JillJer 70000 Jngiliı a.~kerinin 
Hüııkerkten boşaltıldığını söy~edl. 
j~·j haxadis. Ael\ba. kaç Fransız as· 
keri bos.-ı.ltıldı! 

Şimcli !l"<er olan ,.e Harbiye 
ı azırhğıncJa eı~yce bir mevkii im 
hm:ın Rober r.anj, Marlam Şray· 
<lcrin jt:i oğlunun İngl'itere tari. 
kiyle h~•giin lla\'ra gcltliklerini h\1 
her n•rıli. I\.admcağız ;..rünlerJ,.n 
beri o~ıJll:ırın<lan hi~hi.r hAl:oer n
lamıı.cl•ğı için dell dhnne olu~oruu. 
"ndn.m ~rnyder -:nçhrı bembeyaı. 
fa~t yü.1ü ~k 'ıe-nc: bir ka<lmdı. 
Hadik·tI parii-;ini·n en yı?ni ~el"n· 
!erinden '!nyılrr. Partin1n IJütiııı 
ı~on~rdci'inc.le onu Dalncliye i'c 
C"'mi Şmit arasmıl:ı oturmus gö • 
rür.;ünüz. Fuknt slm<1i o harar-:?tle 
l·on;!r~ zaman1arn d" rı asrrJn rca 
ıı:rakdayı:z:. Albay 'Ioıııa Dünl;cı I• . 

ten bo5s!tıl:m ku\'vetlı T i:ı m·ı.:rıa

rınu d~:.::- hiçbir r::ıl;am vertmiyc. 
<·efrİ'ni t"'li:r;:ırla::rı!'l d11nıyor. 

.l\ksnm yemr~lııj Itujnda yeditn. 
füıjo 19.S7 t~::ınbcrj Paristeki Amc· 
rik:ılılann top!u buluncluihı lokan· 
taılır. Sahibi ~e!:en ~n<? ölclif. ~im 
di lokantayı damadı j<:lctl~·or. J,o. 
kantamn açıld•ğı ~ünden lwri bu· 
radan a,lTJlmayan lhti~·ar qarsqn 
bana :re-ni Jıavııdislcr \'ereli. Su. 
utsnnrfan gelen birisiyle konnş -
muş. Franc;17J"r \·e tngitider <:ol< 
iyi clöV,i•şüyor1ınmış. Son gi.inlcrcle 
Löttin Fransızlartrı orclol:ınna kar 
51 iti!Tl!ltlan arttı. F::~mt hül<ıl.-ııet 
aclamfo.rına olan itimafüın günden 
ı:üne a.zaI°Q·or. 

Garson bana bir rle ı;üzel salta 
yaJ1f;r. ft· ... ly:ıdan bahs~diyorduk. 
Ze!<i· !!,arson! 

- İta~yanm fledi, Çelik pak( u 
ı.arlık Imlmnsr rr.ilii ananelerine hi 
yanet olur. 

Ora.dan Flor l<:ı.hv~ine ~ittik. 
Sen .Jermen kilisesinin üstünde so 
inli, yeşil, ı.>,ii:tel bir gök yiizü , ·ar. 
H"rşey s:ıirln \ 'P t:ıth fokt~dar boc; 
\"c Jrar:m "ık. Parislilcrln bir~o('hı 
Pnı-l'sten ı.oşrılmr!'5 nlac,.k füıhn•de 
f\.olv:ıva, bir askt"ri ba~·(nra ve Y•l
lardn11berj tamdı~r.ı :ı:c:ı!::'in Fran. 
.. ,z arnJi:ıh lfot:ıra 1c«ncliif ettim. 
Kutar şimdi asl;er. Sııbay r1eğil er. 

(/Ji!vcmıı vurJ 

Kazançlarını mmıyyen maıı~ v 
ücretle tcm~ıı edeli ve geliri sab· 
o lan v.1tanc1aşlara ms.lıyet fi ya· 
ne yakın fiyatlar tizerindcn v 
cle,·leı tcş!tilitı taraf:ndan zar..ı 
gıda maddelerinin başlıcalarmı 
teYzii '!tr:ı.fında tetkik yapılmak 
hıdır. Böylelikle, bu gibi vatan 
d8şlarm pa.haldlktan fazla mUte 
esSir olmamaları temin edileccğ 
umulmaktadrr. 

Kirac1stm öldüren kadın 
10 sene ya1acak 

Ankarac1an bild:lrildiğin~ göre. 
Tabarin ba-rda çRlışan kra:ıcı1 Gü• 
lizarı tabanca ile öldüren terzi Me 
::abatin ağrr ceza mahkemesinM 
göli.iien dun.ı.-ım:ısı bitirilmiştir. 

Melahat pazart~i giinkU du~· 
masında Oirt:ı.lmn gayritabii hare· 
ketler ynpm.ış ve bu yüzden de mü· 
şahede a·t'Tla alınmasına karar ve•' 
ril:nisti, Fakat muayene ettirilen 
kadının hiçbiı' h:ıstal1ğı olmadığı 
~nlqtlnıış ve dün bitirilen muha• 
kemeSi sonunda tahrik cdilmi§ ol• 
nıası da gözöniinde tutularak 10 
sene m;lddet~e ağır hap~e m:ıhkiun 
ediln:iııtir. 
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lllrvauıtaada 
çete mıcadelelerı 
Bulgariıtanda da bir gurup 

imha edildi 
Zağr&b: 18, (A.A.J - Hırvatl.etazı. 

do. neşredilen bir tebliğe göre bir ee. 
nede 8H çeteci öldUrUlmUştür. Batı 

Bosnada ri.000 çeteci öldUıillmU~. :;, 
500 çeteci do cıılr aluuıııı:ır. 

Sofya: 17, '(A.A.) - lıf.ake<lonya

daki Babuna dağlannda Velcıı bölge_ 
sjnde yapılan temizleme harekAtı cıtr. 
nasmda 'Bulgar ordU8Una 111en.ııup mUf 
rczclcr salı gUnU bir eşkiyıı gurupunu 
çevirerek yokelml§lcrd!r. Bu bölgede 
htilA komUnıat gurupları 1.>Ulunmakta 
idi. 19 kişi oldUrUlmüş, başkalan da 
ctıir edilmiştir, Esirler arasmda çete· 
ı:jn reisi de bnlunmaktndı':'. 

1-l A B E R - Alcşam Postası 3 

Lüksemburg hall<ı 
Almanya ya 
gönder itiyor 

Grev ,apaırlarsn 
ele aşıları 
idam e atı<aı 

Londra, 18 (A.A.) - Lüks;em
bıırgdan alınan haberi re gore, 
bura iba.tkmın büyük bir :kısmı Al· 
manya d3hilinc sevkedilecektir. 
C.eçcnlen:le yapılmt<> olan grev ha• 
r.t:ketleri bu tect'!>irin alınm::ısrnr 
11nucip olmu§tur. 

Almanla'r grev - cleha.Ejı arım 

L 
:nowaaya ve 

Ncl'{T{Q!e 
idam cezaları tatbik 

edilebilecek 

'r UNU 1 f~aAYINI Z------... 
"t(iln .... terlTa····kaz anı I an 

itidate sartedilir 
Bir adamın yaşayıs tarzından, kazandığını hqrcayi.ş ~ 

acklindcn. im adamın .ne kırat bir adam olduğu anlaşılır.] 
Namuskaranc kazanılmıs lıicbir servet çarçur ecli.:~ 

llilkrcş: ıs, (A.A.) - aM~e~aı Alı. i lemez. 
tonesko ha.z olduğu ııcUı.hiyetlcre drı. l 

1 
A ın terile kazandıg-ını ölcüaüz sarfecienlere teaa. r, yane.rıık ha.p \e ıa_.e vo.s.t,alarını ha· 

1 sara uğratmıı». askeri tcıııısler hnkkın 

1 

düf edi:rscniz bunun saikini clüsünmcden, iki fey_,de ~ 
da düşmanlara malümat \'crmok gıb! arayabilirsiniz:Bu adam ya alın terilc ka:z.anmamıftr, ~ 
nhvıı.lde olum cez.asını rrnid n yürür. ya delidir. 

lUğc koymu!itur. 111----------------------------.J .. o.,:o: ıs. <A.A.) - Iıı':ui:;ılnı:r NorA I• 
"cç, c ıdam cc.... mrn ;rcnıdcn tatblki· ı 
nı hararlo.,tırmı,,tır. 

Birmanyada hava harekatı ! 
sı daşıyur 

Londra: 18, \A,A.) - B:rnıaU;)Bd'J 

1ngiliz uçakları )'Cnld n Manıtalny._. 
1 taarruz ctmu.ılerdlr. Mııvna\ar.ı iaa. 

O GiRMENGiNiN Bir iODiASI 
~gtllz 'ayı areıerf. 

nıa akınları - idam etmi~lerdl.r Diğerleri m:ı.h • 

Mısırda hava t aali- keme le~ tevdi ~clilmışicrdir. 
bttler kaydcdılmtııUr . 

Meğer o yeni doğmuş bir 
çoct:Jk kadar masummuş! 

lngiliz hava nazlrlığının neşrel· 
liğj bir tebliğe ~öre, evvelki nkşnıu 
Çok sa}ıda lıonılıJ uçukları Jluı da ki 
hed~flcrc hücum etmişlerdir. Tay
) urelcr :;.clıri r.:uzdcn ka') lıeltı'klcd 
~aıuan büyük olmak üzere rııütead• 
tlıı ~ .ıngınl:ır çıkmıştır. Hnfir Lıom• 

veti· oluyor 1 Bir derlizaltı 
Yal ovada hayvan sergisi 

açıldı Ayakapıda 226 numaralı değ:ı • ~f1}lc kı: 
Yalov::ı. .kaz:ı.sın<la bl rhayvan rrırn nd-: un yapılmak ıüzeııe lulzır- J - Dcc;irmt:nuc ıııu~.ıderc edil· 

seı-g-i tertip edildiği Ynz n•ı. tı. lırnrnış ilıin'crce kilo b:ık.la;fas11lyc nıış hıchır 1111 ~oJ..tur. Zirn me,zu 

, ha uçakları da Yi5'lnıdcn '>anayı 
rı ''-"~ıne tnarrm: ctmio;Jrrılir. Bu 
lıareı.cllcr ncliccsinclc 39 lıomlı:ı 
lJ aijı fislcrlnc donmcmişlir. 

lnsiliz ha\8 ku" elleri c;) liil ayı 
~ 1 rıdc şimdb ı• kadar dokuzuncu 

fa olarak ı\lımıııyoya tnarruz et· 
n 1 ~1rrdir lnai111 ııraklorı son laaı-

~ ,. . ... " 
. llzrJa :ıo uı;ak , c 'ine h · ay için· 
~ek; uı~cr lın,.ı ukınlnrındıı da 
~~k ı 89 uçak krr.·uctmişlerdir. Bu· 

ııuaıJ bcrabrr her defa yapılan 1.t· 
~truzıar 'ine yiiılcri nşıın ı;a~ ılar, 
ld Uçaklııla ')otııılmo'kladır. Bn 
'.ıkııııdan tı:ı ıı ı uz <'ılrn urakların 
:~' l\Jna nisbl'lk k l' ıplıır pek ha• 
ırı,r. AsıJ ınc,clc İn ı11ız h n·a km·· 

l etlerinin şimdi ııd, 1-.ıo;ı ıırnlıkl:ır
~ htarı'UZiora ı.:eçıucl.tc olmasıdır. 

llRune kadar hu l.:ırırruzlar höylc 
ıı! 1 •Pılmıyordu. lfottiı 11') dmlık gccr• 
ıt C:r "etlüyor ve karanlık gccelcrrl • 
• ~arruz l'onılmı~ JC'il-.ı sanıtıyordl•. 

lınanlar halkın ııııııır,·iyntını des· 
lekkmet irin JHh ük Erllıınyay:ı 
raarruz Cltik}crini ')O\ :('"11.'l\ledfr• 
er. Dalgalar halinde .\iman homba 

'allo;aJ.ıannın lloslun ~ehrini ho~a
~dtklarını sö~lt·ınlşlerdl:-. ll:>Unıki 
,.O&ton 'kiı~·Uk ft>ir lıalıkçı köyüdür. 
ıbarşamil:N. cünü 1n11i1tr"' kı ısının 

il )'ıuımda ancııt' 6 AlmRn uço~ı 
'~rııu,tur:. 

<iAt BR/KkTJA IS1 Jl,A Al.A 'ı' l,,AIU: 
Amerikan !donanma ınrı '!>:ığlnnan 

l..ıındra, 18 (.\,A.) -- :.1ısır cer·. 
besinde hava faaliyeti olmu:;tur. 
:robruk ili:ııar,ınrı karşı çarşamba 

günü 3 ha\'3 ak•nı yapı1 mıatır. Dok 
farda y:ı.ngınla.r Nkarıımışt.ır. 
Düşman uçnklan çar,.,mnbn. sli· 

nü havauan yaptıkları tno.rrı:z1nrı 
artmınışlan:lır. 

Amtrı ıaa 
deni2auı1arı 

Yeniden 2 mihver gemisi 
batırdılar 

Londra: 18 (A,A.) - Amerjkaı1 

denizaltıları uzakdoğuda ycnı muvac. 
fakjyetlcr elde ctıni§lcr.tr, 2 b{IyUl: 
taşıt ve bir devriye gemisi balınlınıj 

·ve 8 nakliye Ue bir :ınrnıı;; seml.a! da 
hasara uğrntılmı§tır. 

Bunların Salomon hıırckAtJ Uc hi~ 
blr alAkası yoktur. 

Yeni Ginede 
Çarpıımaıar devam 

ediyor 
Londra, 18 (A.A.) - Cenup 

Pı.ı.sifikte Yt'ni Ginede fasılalı ~aı· 
ıı~ cereyan ctmekt,dir. Çar:
P~ Morct1bi limanıntn şimalin• 
<ie bulunan Borcbaua civanndn ol• 
muştur. Amerikan tayyareelri, Ye 
ı.r Ginenin ş'malindc bulunan Bu• 
na Japo!l üssUnc hücum ey)ıcnıjş • 
ler ve en az 15 çtkannr. mnv"lllSJ• 
nı tahrip eylemfrler, büyük bir 
yangın d3. çıka.nnışlarrl ır. 

htilfiı aJayian karada hnrcJ..et :;aıı:ın 
e 8Uda yüun tanklarla teçhiz c. 
11lrtılşti:r. Bu tıınklarm hususıyct
eruıi lıildiren vasrfl:ırr hakkında 
'tn{lz etraflı izahat bildirilme. 

?ekte ~ de, askeri miı.tchassıs - M d k d 
l~r AUgator tanklarının sud·a,yüz a agas ar a 
ı UkJ.ctinj V(! kıyıya gelince kcn-

1 ~asıtaıarııe karay:ı çllctrkiarmı Vail İngilizlerin 
\ 

1 etmektedirler. lstila orclusu 
a'iı a ~diden birinci bahriye si- tekUllal reddetti 
·ilı'"1dazıan tilm~nlle dokuzuncu H k t d 
~ l cıınhıaı tilmenilldeU mfirek • are aA yeni en 'i: .buJunmakta.dzr. Bu kıtalar 
'lt;r01ına şimalinde Novıiver'd:: başladı 
tcd~~ bir sahada tl'lim görmek 

ı- ır. Ba.şka bahriye f.'i)fıhenda.ı Londra, 18 (A.A,) _ Londra· 
a?'l&rı da Lord Lut Munb:ıtten k1 da henüz teyit edilmiycn bir Vişi 
ecı~J:n yanında talim edilmek- haberine göre, Madagaskar umu • 

mi VE.lisi Annat, Jngiliz 'teklifini 
l•'ILoFUN NU7'KU: reddetmiş v~ Fr.ın:.:z kuvvetıc:i 

rıı lıu1ga,. başvekili Vitof dün kilisr yeniden rnukav:mete ba~l~mışlar• 
ıııı~llSUJ>Jariyle, mebıı.slıır önünde !bir dır, 

lf~ sÖyliyere,k demiştir ki: Lonflrn, 18 (A.A.) - Son nlı• 
ıa ktnnetıu başlıca gay~si. yeni n:. ı ıan haberlere göre, Jng;1iı:ıer Ma· 
rı.:: -.ıanna uygun· olıırak fçUmat daga.!lkar :ı1osıncla Tan:lriv:'e ~·;o 
1~u/0te da.yanan mllll ve kuvvetli bir kilometre me~ede bulunan Ma· 
le &'ar dovJetJ yaratmak~ır. Böyle bl:- basjn(•ob şehrine vıı.rmışi:ırd·.r. 
~ ... \'lct, a.a.C&k.. Av,rupada y,•nl bir ni. ------.....---..ı..::.----
rı: klll'an •ft ClllU şevk ve idare eden 

Ilı "er devletleri ile ııamlın1 ve 111kı 
,.:. ~litt yapmak ııurc~·Ylc meydi\. 

~ethileblllr. 
·~ siyaselimizi ıorln knhu1 el• 
~t~ olan Nöyj muahedeıı1 tayin 
l\iıt • Bulgar mlllctj bu muahede. 
~ llllkthnlerine hiçbir zaman uıına.
laıı ~~tır. P'Uhaklka bahJıı mevzuu o. 
~l blUromJ.r Avrupa camjaaına dahU 
"rJe~ :mDletlerln ııiyaat ve lkti8artl 
~u raauar.ma tamarnıyıe aykırıdır. 
~·b.ı ~"rupa devleUert m~nfaatıo.rt.'la 
ı:bı -tell yatıancı aayılan Ameıika ı. 
1q bO. bGyledir. İ§te bunun !Çindir 
~~pa devleUerjnl A-.ıilo...sakaon. 
kıı .._.J'etfııden kurtıır.nak bugün. 
-:.l?tı;:n lbqlıca gayelemıden bir. 

~~le Amerjkalıla: n. millet. 
ı,l't 'liıat,-.,.. küçllk ml.'.'etlerın hl\I! 
>ot 'llfruncıa harp ettfkl"•i sö.} lenı -
4~1&. onia.rın kUçUk .muıetıenn 
leıb:..,~• Mklan tabl11yle ne kas. 
lt~I. N6YJ muahcd ;~yle b!zzat 
li-.ı be ederek anlamı&ı bulunuyoruz. 
tiın.~ onıardan ne bekliyebllcce. 
'lıtt~ gok 1Yi biliyoruz. E~cr bu bu
iti\ ln~ Umlt tıcııllycnler varsa on, 

C'illz ~ slyaııctlnLıı başlıca sa. 

l!hiyetli §ahalyetıcrj olac · lngillz bat-
vekili •ne ha::-lclye nazırrnı:ı beyar.dL 
larınr hatırlamalarını tav· .. ye ederim. 
,o zaman lngiJtcr<'nln inayetinden ne 
bck!j~bllece#lmlzi açıkç<& anlarlar. 

11/ı\'D/STANO 1 J)I il/TM : 
Teşrii meclislr ll inclistnnın d•ı· 

rumu elrarıncıa müımkerc'<'rc hns• 
!anması münasehetiylc ınü~liinıaı• 
birliği uzasından Znfcr Ali şunlıın 
SÖ;\'IC'nıİşlİ;: 

llondi srrlıcst <ılsııyıl ı ı :iııdi .. ııın· 
cfu kıırısıklıkl:ır cıkınıyucnk tı. lhı 

korıw5nlıkl:ır şıır:ıcla lııırııda lıo:ış 
s_iislcren miiıı fodl lınrckı>llcr olrnn· 
np hakiki bir ihtiliıldir. 

Celsenin haşl:ıııF(ıcıncln muhalefet, 
iizıısı söz sılarak Jnııon leco\'Üzüne 
kyrşıko~ rıınk J:crekliği fikrin<\<" ol
duklarını siiylcmisler ve bunun 
için HJnı mi!İctirıl~ miisbet sevsıi· 
sini kıızıııımak iC'nhetıiğini helirl• 
mi"lerdir. 

Di~er tar,nftıın llindistandaki tn
,ııiliz kııvvelleri kuman<htnı ı:cneral 
Yhel şimal • hn:ı hudutlarının cc-o 
nup bölgesindrki kılalım te!liş et· 
Jiklcn ı;onrll Yeni Delhi:;c donmilş
tur. 

Cebellttarıti issi e 
taarruz etti 

Lalienıı, 18 (A.A.) - Bir du~ 
man d:1mz:ı.ltısının Jn,giliz -j "Un 
,taarruzu üzerine C't:beluttanldn 
dün lbUtıin .gün nurcn tıir f:ıııl!yct 
göze çarpmıı;Lır. ~chlıke işa.ııet~ 
ı;tce \'erilmi§tir. Birçok proj~ • 
törler J§lklımu d'Cll'lıal çaprazlanıı;f, 
lıırdır. On, on i'ti Ckadnr seıi hU -
cum botu boğazda dolaşma.ğn bae
hım~ ;..·e dört tnYJU!'C havalnnnuş 
tır. Tayyareler ve hUcmn botla.nf 
tarnfrndan atılan :;u nlu bomba"' 
iarının patladığı işidibr.i.<Jtir. A • 
bhm yamn saat sürnnüı;ttir. Sö.y • 
lendiğine göre, deniznltı · M:ılaya 
'-"fl'hlısı ile ıikJ. kruvaT.ôr'Jn ve Hır" 
r;a'lc muhribin bulundui!u liman 
n etlınlinin b!rkP.ç ımct!·e önünde 
görillm.i!ştlir. • D<'nizaltıyn hiçbir 
rnermi isabet etmedi"i zanncui,
ıaf'ktedir. 

Bamkapıdak! kaza 
(Ba~ tarafı 1 İncille> 

da ağaç kırılmış, yine hızını ala. 
mıyan kıınıyon yokuş nsıı ı ınmcğe. 
devam elmişllr. 

foldn h:ılk1 lcl:işa vererek b::t'$ 
cliinılürürü IJir lııt.la siclen k:ı.m\o,ı 
Kumkaıu çeşme ınc:ı:,l ırııno 'ardı l 

7.aınan feci knzn vukııhulnıuşlur. O 
anda yol üzerinde oynnmnktn olon 
iki çocuğu k:ııınon tc-'.erll'!,lcri nl .. 
tın.ı alarak sürüklt-lnr ,c hnşl ıınış 

, lır. Etraftan çığlıklıır koparken, 
Kumk:ıpıd.ı Saraçi"in'k rn:ılıallcsır.· 
de sakalık :ı:npon Ali C.ultekin ı!.• 
nıindc hir nd:ım da kamy-0nun find. 
filesine usr:ırnıoı \·c ınuhlclir yeri"· 
rinden nsır sıırcllc l:Jral:ınınıştır. 

Yine Jıızını nlaını)nn knnıyon C'l 
nlhn)ct bir ı 1iilünril • ikkfüwnn 
çarpar.ık ramekünını ve önfinclC:d 
l\cl\'iıırıloru ı>nrçnlnınnk "llrl'Iİ\ fr 
diikkiıııııı içine girmiştir. . 

'ı.lı Hıza J,az.ı ,,,., ı~ını' ı diikkıinın 
lılr J,öşesinc hiiziilm~J, sUielİ) !.: 
hn,lalını km·ı:ır.mı~tır. 

Knmyonun f("l,<'rh·'derl nllınıl 
siirüklcrıcn. J\uınJ..npıd.-ı Brı) rnm· 
ça,·ıış m:ılınlleslncle olur.111 Tnh"ii'l 
o~ln 935 doJhıınlıı \'ıır:ıl İl"' :nn• 
sok:ıkln olurnıı Mığırdıc Art:ıf,j Cır
mcciy:ın aclınd:ıkl çocuı.. 'ar 1ır, i:
leri ııarı;nlnn:ırok rkrh 1 rılrrıii 1 r~ 
ılir. S,ıka Ali GiiltcJ..irı ldılı eı: 
surcııe ~aralı o!or:ıh Cerr ılıp,, :ı 

hac;t:ıh:ııtc'ilne k:ıldırılnııstır. 
~liiclılı·innııııni mıı:ıvinlrrinrlc • 

Yn~ur 7.i~n hkcnıl<'roı'lltı ı ·rrscnın 
lahkiknlın:ı e! kornm~ ''<' <liin kn· 
za rıı::ıhrıllin<le ilk kesif y:ıpılnıı5lır. 

Bıı sıılınlı ınfııldriıımıınıl nıua' :~ 
ni, birkııç "itıl'ılıiH·lli ıııühı:'nıliv· 
hirlikle vak:ı Yerinde H·ni bir kr· 
ş ir ılalı:ı yapmıştır. 

Kazıı:rı ynpnn soför 1·as:ı" \'el• 
ken dört n.r J\adar C\"vcl şoför C'h1i· 
YC'lnnmcsi alınış 1ır. Burıdnn rvvr • 
çöp~iilük yapma'•tnydı. Kendisinin 
sorörliik meslri;ınclc •ccrltlıl.'siı.ıp·ı 

) iizünclen ir::ıclc ini li_n~ bet'ı'ı "' 
bu ş:ı~kınlrkl.ı 1 rıııı} ı önl13 C'nıNlıiiı 
sonılmakl::ıdır. trnc1c~irfr1c "IUnl.ır· 
~ö.' l<'miştir: 

- Frenler hir<lcnhirr J•oıtı'tl •, 
lllflllllclt. fiil \'CIZİ\'('llC' hiç fıir S(''/ 

Sergi, buı;un Yalovooa n<ılını tı:. \'C Kreplıcıı. yak'llandrğırmyazdJğ,• haklhatın ofıutulme~ınin memnu:. 
ınız Mcıhınet.Emin Gcneer'dcıı duu Yeti hakkında h.r kamın hükmu 

Şar!ı cephe n~ tU mektub•ı'a.'ldJk: ;okturki mtisadctt~ı IUC'fl\Tb~hts 
(Ba.' tarafı 1 incide) "IG.9,942 t.ırih~v~3i86 numara it ·olabilsin, 

Her pencere! her el~~· ~er ' • ııushanızda "bkmcğ!\bııkJa\ lrnrı~ıı~ ~ - Değırnıe.ıın ruhsa~~1 
I'Ulll birer harp mevzııne 9CYı· l·. rıınl:ır'' lwc;ltğı rutında1bastarı nşaı;;ı mevcuttur. Ye dcgırmen ha!i•Cfaa'Iı· 
a:ni.)"..ir. RuslarbuhuiJr.at ardan ld lı liırı h. '<kat ııl:ır:ı]· infişor ed<!ut hettcdir. 
:cietle mukavemet gôstcnyorlar. ~.ızıııırnı nı Urn •• k.•nıınu, lıukunt· 3 - Fırınlorımı:ln imal edil~~~· 
Kaftasyada Mozdok mmta'.ia ın • eri ıl:ıire~inrfc :t>kzi-lıini riilerin•, ı.,mckıeJ.toprak.maJısullcrı of~~ 
da.RJSJar, dıisnıanı ta.rdetmişler ve f h<';ilcn undan imal edılmi~l:te~..,.. 
tir meekfrn yeı•den e.lımI"-l:ırdır. y · k ika blçhı.'1,ı,.,;rı un hhlm•ı 

Kara.denizde Alman ı .,.a.li al • 0. V0rQl$f anURU Yc~.lıö~lcı~ir id~ia ile'-~ak_ A 

tmd!l.Jbuıunan bir }iınn.na Rus ta~~ (8a.'j tarafı l lnrjdc) lşımdıyc kadar ne ibır zabıt 
vanelcriihilcu:meyl(!lll.iştir, iki mı:. Bu v'crgi:erc;len 7~liray::ı kRdar muş ncfıle fırınımdnn nhnı~ü~ 
; • .tn tarama.gemi.sile Ü<; motôrbotu vr.rcıılcrclen rıenedc G ~ir.ı, 70 Jı- dıyccc içinde thakla \'esairc,~ 
Jbıatnı.ıxilşl:ı.rdır. :rodıın 125 lirayn kadar verenler ~ tesblt cdılmiş bir ekmC"lc hulu~ 

Voroncz kesiminde çnrpJ.'?mnlar t.enedc 8, 126 lirn1an 200 Jirnyn. • tur.· . 
dc.vrun etmektedir. Ru.s

1
nr mCF..kft;ı kc..dar ın. 201 liradan 400 Jırn~a ı - Mılll korunma mahke~~t 

bir yeti v.e .:ınuhtclif mtistnhke:ı~ kadar 12 401 tirııdan 700 lira' u ned<' ''erilmiş değilim. Esasen tali• 
mevzıleıi ZS[ltey emi~lerdir. knd<ır l5' 701 liradan lC'Ot} ı ra"yl\ l ı zanna ahnmıık ı<ldia oJun~n~ 

VoJkof bataJd!'.klnrında. kanlı mu kaıh.r 20, 1001limclan1500 li~a ışlcmiş olmak demek değildir:"Mnh· 
~robelcr olmakt:ıdır. Ru3 taarruz kadar 25, 1501 Jir:ı.dan 2500 Jinı· kemeye 'crilsem dahi muomclatım· 
fu.n ı;iddetli bir Alınan anukavc • ya kadn.r 30, 2501 liradan 3500 l,• da hiçbir kanunsuzluk olmn~,,_i· 
:metilc karşılaşmaktadır. nı~a ·o.dar 40, 3501 liradan 500) çln ııdalelin lehime tecelli cdccdi• 

Berlin, 18 (A.A.) - Kafkasya• hrayn. kad:ı.r 50, be<> bin. Jirad'ln ne ~im.diden imanım Y:ırdır. 
da Almall dağ kıtalan f'On dct'ccc yukan her bcs bin ve ıktlmıru iç.ın Netice: Hılafı fıa'kıkat loMu~;ııı• 
.sarp :\",e.O.';Olsuz arazide ocnup ieti • 50 lira. dan mada Jıiı;bir letkik ,.~ tah;(°i\ 
k.nmetinde ilerlome.ğe devam etli· Kazanç h.n van lbina arazi ,·er mahsuhi Qlma~ ıı:ı 'e hcrhaıısi1.bir 
yorl:ır. Bavyera ~-e Ba~ ~en~r~ gılçrinden° t:ir.j'e ntl;keıı~f olan ka· makam tarafından yazdırıldıihnı 
r1 3000 metre yil~ekli~c"'kı dag ·~ınlar d'l of'rl<eklcr .gibi yol vergi.5j anlatan yazılnrınmn ilk çıkacak 
lnrdı>. carpn;a.rak ılcrlıyorl<!r. Bıı ,·ereceklerdir. I:iııa, araz.; havvan nuslıanızın o~ nı ">iilununda tanı· 
kıla.a:t, miike:nuncl tnJim Ve terbi• ltazanc Vfrrrilctile mÜlt<l(ef ~lmı• han tekzibini Sll~Sllllrımla dilerim., 
y.c gömıti.<; oldu'klarmdan Huslarm yan ,;keki~~ senede yalnız 6 lira • "' il' 

ın:ıkavemeti fayda vermemc'l{tc • yo! vr;;io;,i VE.'rc,.ckler<lir. Bir Y\!ı- Kanuni h'lkkı oldu~u i<;in mc1•• 

o.ir. Dağlarda. yapıla11 sa,·aşlar soıı, <=.c-11 geliri olmıya.n ~adınlardan yol tubunu yuka.?"ıda ayn~n n.cı,rctti • 
<.ereee Qetincırr. verıgisı nlınmıya~tır. ğimh: bu de"hmenciye <.VVelA &-UDU 

Alın~ ve Romen :kıtnlan, N,, • Projede yol v~rgis!ndcn ist&ıma iıatrrlataJnn ki 'I'üritiyedc matbu• 
\•oroc-:~n ccıu.ibunda. 'VC" cenup ele- eıHleıılcr ho.k!rınd.ı da hüktimkr at serbesttir ve gaz~l.t'lcl"e ne re 
ğusunda Rus:arm muJmhil taarruz \•ıınh. Bu hiikUmlcre c;öre 18 ya• mi, ne humı.si lhiçbir ma'kam tara· 
l.ırmı pilskiirterclc yeni arnzi Jrn ı;:mıhıı aı>nğı .ve 60 ya."ından yu- frndan direktif ve cnıir verilerek 
z nmt larorr. karı crke1<1er, malüliyeti sa.bit -0 • ;;azı ;o.-azdmlmnz; glzete1cr her• 
Köm I' lbt '"ar,Jarı lanl ... r, havatta he5 cvlfı.dı olarılnr, hanjii bir hadiseyi resmi ve alakalı 

· .. ınekteple'l'de tahsilde buhmanin'r, n1okamla'rtlan sonıp ögrcncl"ek t;• 
1stanbulda .kömlir sarfıyatmm tan. sji:iJı' ııltJndal:'i erler, manC'vra ve e:indikl eri malümat ve nc!ice~ i 

z~ml ''c istlltllıl•in nzamt §Ckjldc ta. tt• liın itin nlına 'l ar, 'T'ürkiyc Cum· lltrbcstÇe yazarlar. 
sarrufa riayet edUı-rnk ynpılmıısı iı:tn huriy~ti ile diploma.si münasebette Mevzuhnhn :hadis: de gazetemi· 
lktısad vekllt Sım Dayın rlyasctl al· bulumın devletlerin konsolosluk re nllıkalı ve r'!~;i mak:ımlard:an 
tında şehrimizde yapıl!ın top!ıı.ntılnr mlmlU'l3rı yol vergis~ vermiyecck• rorulup öğııeniler.ed< yuzıJm~ır. 
.sonunda bir program hazırlonmıştır 
Ba programda l'n mllbr<'ro thtıynçtı\I' 

rn hafif ihtjynca doğru c!Jilmektcdlf. 
Gcrck taş köınUrll g<'rck c.omlkok bu 
Uıtlyac §cklinc göre pro .. r:ımda yer 
olmı tır. 

Ö rqndlğlmjZl' gu1 <' pı ogr ınıdn .h 
tiyaç şu şelclldc Slraınnnıı tır; 

ı - Amme mlırsscsC'lcrl Ctrnm. 
vay, elektrik ''<' tcıeronln ha\:ıg-.u.ı 

şırk<'tlcri den .. yolları, ş;.rkeU hayrı. 
')C, h.:ılıç ı.11 n lşlctmcsı) 

2. - ı:sı.ı. rrb.l:tk d '1 t fnbrıı.nı u 
nlılEarlar, milli mb l:ı.f a 'c dC"\'!Ct h~ 
abınn çalışan husu ı ınneyl mlleas,. 
lcrı ~kcr fabr k:ıl ırı 
:ı - Dlgcr r.wat mUesscscler 
ı - Knlori!crli ,.e dolnyısile mUn, 

lııııııron ı.omilrlc ısınnn b'r.ı.lar • 
"i ötcdcnbErl kömlır kullnndı.c· 

r• ~ııblt o·nn meskenin 
6 - Dlger binalar 
Aldığrmız malflmato. göre bu sıra 

nrn temini ff'İn muh,rıı b"ZI tctblrlc; 
alınmak Uz redir . 

ynpıhım:ızdı. Rrn de hir • ~y rnp -
ınadım ... 

Pıırçnl n n ('Ol'll1 l ırın <'<'sellerini 
nnı l\cne I.' h n •lln<' rfol.tnnı ".\lı\· 
nıl'I ıl<'fınlcrin<' ı-ııJı rıl • rrıııi l'r. 
H ~· lı:ıneyc kahlırılı'lı~ ol:ın 'akn 
Alinin rlc Yrra'.p·ı ı:ok rıilır olrlıi· 
i(ıınıl ıı h:ı, alt lrhlikNlc ı.?i"rulmrk., 
ıedir. 

ferdir. N<'tekim hu s:ııhah tekrar belediye 
Tiir':<i~ cdcki yabancılar altı ay iktısat ııntic:Mirlüğündcır ve tcffiş 

<..tumuktnn sonra aynı esaslnr da• heyetinden lceyfiyeti SOl'tluk. Bize 
lıilinric ~-oı \'Cl'!frıile mükellef olr.• \'t'Tilne ce-.'tlp §Udur: 
cakhırdır. ··ııadi~e s:ızctelerde yuıidJğt 

. Kaza;,ır, h vvan. bina a.ruzi , eı- C<"kildeı'llr ve <loğnıofur. M'.elmiet 
gı erı c mükellef ol;ınlc•rın ;).-'ıık.'.ın t-:min r.encerin dört fmnma ve• 
da kaydcttiğ'.miz ni~betler daire- ıilmcbte olsn unlar Vali ve bele• 
f:;İlldc yol vere:-ic:i Yc"eh'lm .. k iç•n c:ye Reisi Liıtfi Krrde.rın emriyle 
bu ver ilC'rden her tiri a) rr a),.J ktsilmiştir. Fmnl~r kıı~Waeak• 
·~Jıakkult ettiıilecek, fakat bur.. tır. Dt"ğir,ncninde öğu.ttiğü-bakıli• 
··rdan birinien nl•r:ıcak yol \'el • yat ttnlarınr kendi fmnlannda~e 
~ ı len 'ilk.sek m:ktan tecııvüz et· cıi.ğer frr;nlaro 5.'.lbna'.t .rurctı1e~
ın':rcrf'ktir. me-kHk una karıştırdığı an~· 

Eunun iyir-e anla~ılabl'mesi için ğından dos;'U61 ikmal edilmqtlr. 
1 ir mi'>rıl verelim· Tiir mükellef M:ıJık<"meyc veıilmeık üzeredir." 
nıeselfi. Jm7:ınr vergisi olarak se- Görülüyor ki. verdiğimiz haber 
ııedc 1 on. lim, hi11s'l ,·erı:im iG'n de d'eğirnnenclni.n mektubunda iddia 
sened:: 200 lira i'c miike'lef ise ettiğ! C'İl'i. "!>aştan :t.şnğı hilltfı·ha· 
l;pzrrn<' vero-lcinit>n S, J inn vergi• kik:ıt'' değildir Ve bu c:eı.:ıit iddia· 
r!ıH1eıı de 10 li::a ki c<-man ıs Ii· larl:ı hakikat ıJrtülemez. Ancak 
ru yol \'ert!'İ". verecektir. Du vcı · yalnrz ve onun değil, herhangi bir 
giler rı \"M nyn tahakkuk , ~ tohsil \'atanda-un kanunen suç sayılacak 
edi]c~el{tir. I ' ir hareketi yok!'!a beraet etmeııi· 

Yeni kanul" ı:ıvilıe.sı kara nakli· ni temenni etmemiz de ·gavet tıı· 
~-c \'G"tt::ılnnnd1n be'cdıV('Ce arı • 1 ;.idir. Şimdiki h:ıld~ bu el eğirmen• 
nnn nrltli\'C' va ıtalar: rctrrıinc de tiye. ta\-siyemiz birez f\aluı sst:·I 
~-c·ı Vt>rgi<ıi olıı-ak vüzde elli zam elması ve neticeyi beklem-esidir. 
krıbut etmekt~dir. Bu suretle trPm 
,·a:rlar mü"t<'!!Jla o1n:ak otoml'lbil, 
c.tobils, kaMyor ve nrab~ l· r bu 
yeni zamnı:ı tfıh· olaC!lklardır. 

----<>- -

z,11/ - Fatih nufu, m<'nrnrlı 
Aıındnn :ılilıl_.tım nüfuor; ldi~ırlınıl 
Fnlih ıı ... l.erllk şuhe5iııılen ı:ı'ılıi::ı • 
:ı kerlik ll0 7.keremi ka)·bcllim. Yen 

Norveç ablukası gitgide sini alarni:!ımılnn c-;kiı.lnln hiıkrı 

Ankara At aruş!arı 
J.ondra· 18 (A.A,) - Non·cç ab. Yoktur. (!70!l:i) 

lokaııı gitgide sıkılaşmı;ı tadır. Sotı ı Urlukii11. Rulourrrı ~,,J., k "} rııı 
hafta zarfında 20 J\lmnr. gcmtııinl:, mnrnrffı 1/•rnlıim ni]lrı .ıf t rlo!;umlı 
tntırıldıg'r söylenmektedir. n~n a11 Giilrr 

HABl\:J<, Ankıtra nt yarı larmdalq ınll~tereı, bahlıtlere girıııck tsti3 en 
o'.ruyuculıırıııa bir hfzm0th.• bulunmak üzere Aııkara hu!IU!li nıı:ha~eb!'ııllı• 
bir anıa,~ıa ~npmııtı \'\l t tanbuldan bahıfl nıUştereklere ı;-lrhm~inl te. 
n.ıln etnılı;t'. 27 C)lilldl'ıı itib:ıren Ankara sonbahar at ~nrıı;ll., baı,11301. 

Oktn ucnlarının bu seferki l arır1ların nıUsterrJ< babjslcrinr ,dl' ıştjrak l'de-
- 1 

ı-· -~~LALE--.--, 
)"mi ml'"!lmi, ~ere!lne 18 fk bir ackllde kartılamak için ba 

hafta knpılarmr ~\·gill müşlf'rflrrln~ kapamıetrr. bilmelerini 3öuinlinc alan HABER, Anlmrn hıı usl muha 0becııe C\'\'<'lct' 

yaptığı anlu~mayı l enilrmla bulunmnktadır. İl bahar ••an .. lıuıııdakt an 
la§ma esas:ıırı )'enı anl.ı'imada 03nen bakldjr, At ~arıııı meml<lıbrı ol.."UTIJ 
culanmızın bu hlzmetlmjzden ml'mnun kalacaklunnn ~Uphl' ·etmiyoruz 
Oku~ue:ı!ı•nınıza, Ankora mU ıerck b:.ıhl<ilerlne lşttrıık edııbl!mek bak ı 

~mı ,·erecek kupf'lııları 

20 eylül pazar gününden itibaren nesre başlıyoruz.. 

LALE 
tc El"LC!L PERŞC!lı'Bf; .q.mı IM! •" llDema mevwlmiat etllıt 

bir r.ım aflakJ)etl • epuıatmr mtiJdrler 

• 
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·Tarihin büyük davaları 
._.--._ zwwws,,_., ~ ~zwwwz- s=t ~ ~Jt:tcau2$_.. _,__ 

Vitrindeki tank? •• 
B lZ1M yazı lşlcri 0 mUdUrU Yekta Ragıp, "En Son Dakika,,da. yaz. 

u gı bır 1Ikra.ia, Beyoğlunda bir kundura mağazasının vıtrı

nlnde :,ürntiğ!ı bir ayakkabr,nın heybetinden bahsediyordu. Değerli 

clost:.ım, ı endibi gibi, başkalarının da dükkclııın önUnde sıralanıp, bu 
nıuazz:ıııı kuuurayı h:ı.yret ve şaşkınlıkla seyrettiklerinı l~aret ed~r
ken, fıy..1tının {eO) lira olduğunu da ııa.ve ediyor ve soruyordu: 

T©ıliiFDfPO · ~lUIDV©llrD 
<Cönav~tö 

• 

. ıo. Toplayan: Mazaller ESEN 
- ::>eksen ııra ayakkabı nasıı olur? 

Bı.; ır.uazzam ayakkabıyı, Yektadan evvel, ben de gördl4tll. Vlt_ 
rln, buy!ıkll\ ktiçtiklU, cins cins kacl;ın ve erkek kunduralarının arasrna 
yerleş• ,:ilen kundura benim de nazarı dikkatim! çekmişti. Yanımda, 
bulur.:ıt;l genç meslektaşım İzzetle, b!z de tıpkı Yekta gibi, hayretle. 
ea~kınlıklıı tıu "nesne.,yi seyrettik. 

Bu lir kundura ..ıegil, bir ta.nktı! Evet şagınayıru,;, yanlış söyle
mıyurı.mı ıanh! ... Altı, mübaıılğaııız, beş, altı santim, hatlıl daha fazla 
bır k.uı11!•lctaydı. Kenarları, tank tekerleklerine tatulan zlntjrler gibi, 
cJışh <llı;•ıyJj. ·v·ıtrjndeiü duruşu, insana, blr sUrU torpidoların tahtelba. 
h:rlHttı J,ıuv.ızörlerin tayyare gemllerinın arasında yer a.!llJ'' bilmem 
1-"nç bin torluk son s'.stem bjr dritnot havası veriyordu. 

Beııır.-ı çoc:ukluğumda, bu bUyUkltlkte ayakkabılarını, a ... cak rek_ 
LCım i<:ırı y&p.:ı.rlar, kunduracı dUkkMlarmm kapısına asarUırdı: '!'&
belli gibi: ... 

Boyle t-4( kundura yapmagı kim dUşü.nUyor! .. Hangi ınce zekll 
ımh\plen i::at c<Jlyor bunları?. • 

Z'1:<liya, !cada saygı göstermek vazltemlzdlr. Fa.kat halkı soymak 
için ~·apıler.lara da isyan etmek bjr borçtur. (80) liraya ayııkkabı 

satmıık bı= vurgunculuktan başka. bir gey değildir. 
Sonra, kunduraıa.·m (30) ve azamı olarak (•O> liraya satrldığr 

bir zamnnC.a, ;;o liraya ayakkabı satmak ne demektir? LUks olma.sı 
nıı? Altın.u k'alın olması mı? İki katlı malzeme kullanılması mı? 

Lükse artık veda. etmenin zamanı gelmiş, hatta. çoktan geçmL~tir 
Havadan ve mılletin sırtından para kazananlarla, bir ayakl(abı para. 
ı;ı tedarik e.tmek i<lin annelertnin Uç aylıklarını dolandıran lYıb9tlllerin 
caddelerd~ caka satmalarma artık· ta.hammUlUmUz kalmamıştır. 

''1\'.eec3ine güvenen borazancıbaşı olur!,, "Kimse, kJmsen:n parası. 
na, 1.evkıne !ca.rt~amaz!,. söztlnUn de bu babtate kıymeti yoktur. öyle 
bir c.levirde yaı;ııyoru.z ki, hiQblr vatandaıın, par&11Jf.ı istediği gibi har. 
camnya lınilkı yoktur: Her yurtd~, teenni ıle, hareket etmek. para. 
c ... ·u hesapla yemek mecburiyetlndedir.! 

Bund::.n barka, bir ayakkabıya, iki ayakkabılık malzeme kullan 
mayı ela önlenıek laztmdır. Aza.m1 ta.sarrut ile i§ görmeğf' m.?cbur ol
duğumuz bu mllhim günlerde, bir kunduraya, iki kıınduralık malzeme 
kullanmdk r.akkıru k!m veriyor bunlara? ... 

Ne gl\nıerc:ı kaldıl{ .Allahım! .. Eskiden (80) liraya, sekiz Çift kun. 
dura alı:-ılık. ( 80 ı ıi::'a lle bakkal dUkkA.nı açılırdı.? ( 80) ljra i!e bir 
ter.c.ızUh motlSrıl birkaç sandal, bir kotra almak mUmk\.l.I'.dU? (80) 
liraya bl.-kaç mecmua çıkardı? Nihayet (O) lira orta. halli bir ailenin 
t>.:r yıllık geçim masrafını karfılardı! 

N(\ glinlertı kaldık ey gazı hUntArl 

11 \PİSANEDE EDEBİYAT 
, <•!ı.emmiyetli bir mah:rnrdu, onun 

İlk dü5ün~l hi\'cn·er ~llan· ı 
maktı, fa.kat bll aletin p;ürültüsü 

i!:i;ı bu fil.:rini dejtiştimıişti. Bir · ~laza.<s hapi5anesinc tıkılan A • 
btr;nkla dükkil.nm ,·itı-inı kendisine nasta.v haplsnnede su~lutann t:n 
bu h;t<" mutfak bıçağı kullarunamn uslusu oldu. Nizamlar:ı. en ufak 
c!ııh:ı. doğru olacağını telkin etiui~ bir aykrrdık ya.pmadı. Gardiya.nıa
ti. Fakat bt!:ağı k\içük hi..- dti'kkii.n- nn iter emrine itaat etti. Kendi • 
dan değil. llüytıl< hir mağazadan .~ine veril~n l<Bğıtlıırn. mütemadi • 
~ntın almayı daha 'lhtiyath bir ha· len ynzı yazdı ve re~im yaptı. Ha. 

1 ı·eket bulmuştu, pl">anede )'ttptıib re!ô;i'mlcrden biri 
R:!pi1plik ıı:a.)·danında Granpa • 18 şubat tarihli Fignro gazetesi • 

zardan iki bıçak e.Iıhktan sonru. nin baş sayfasında cıkfJ. 
t ... panyol met~inJn yn.nrrn ıı;it Anastay 80 ilkkinun akşamı ba-
m'' Ye bı~akları ya<Jtığın s)tır:a ron D.elara bir ele mektup yaz«Jı. 
saklaını'jtr. Sonra Jm:e.'\ji,ız tiyatro. "Möcıyö lö baron, 
)·a ;zidinee iki bıçn~ı ~\iz.el bir pa. "Son günlerin birbirini kovalı -
lcet yapını::; \'e pardesüsiinün as yan lı!idi<ıeleri size kadar A·elme. 
t:ırı kine yerleştirmişti. me ,-e sizden merhamet dilenme. 

ı 4 Sonle~rinde. Tampl bulnnna. me mini' oldu. lrt:'kap ettiğim ha. 
<loğrıı yo':ı ç~ımadan bıçaklarım ta çok ağırdır, sizi çok mütusı<ir 
bir daha. muayene etmişti. Mutfak etmi<;tim. Bana ka~ı b!;ısledij:,-iniz 
bıçağı kendisine küf(· ıler~de ke!'ı- kin her halde çok korkunç olacak• 
kln ~örünmecli~nden gece ma.."la. fır. Onun için sizden af istemeye 

! 
!:-mm rnerme"indc bHemi">tİ. ve geçmişi unotmıınrr. için Y1tlvn.,_... 
Anastayın itiraflan llolis tara • mrya. cesaret edemlyonım. Bu ma· 

1
1 fındıı.n tnhkilc edildi, hepsi tama. ziyi her düşünilşünilzde beni ha • 
miyle doğruyclu • tırlıyacağrnnı \'e eleminizin ıı.rta • 

1 Art.ık hadise tam:ı.men aydınlan cağım biJiyorum. Sizden ~-alnı:ı: bir 
1 n115tı. O.i'nayet evYeldern tasa.rlan • Şey istiyorum. Deni anarken, ve 
j ınış, bUtün tefernıa.tiyle hazırlan· heni suçla.n<lırrrkf!!n yiirejfüıiı: 
I mı ·tı. , "Za'\·allr çok ~ençti!" keiimelerlnl 

ı Fakat uzun ıuadıya hesaplanan <l.t! nırrılcla.nsm. 
her ~yi k:ı.rarJn'}brrlan bu cina- ''Beni bekli'ye., nkjbet ne olur. 

l 
:.et, bir h'ç için <lökülen bu kadar sa olsun ondan üı'lcmü~·orum. içim 
kım nkıllr bir adnmda.n ziyade bir de taşJClığnn ceza dışardıın gele • 
delinin, bir çılgının, bir detrakC'. 
nin işine benzi)·orılu. 

Danuun t:ıhl<lkat snlha-;rm ka. 
ıınınadan enlf'I hayli garip bir nok 

, 

Haber 'in bulmacası 
1 
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ğu n.ltmdn blr evrak çaııta.sınm lııı ı : ~ -~ ". - . e e~~~ lundıığunu söylemi,lcrdi. li':ı,lkat A. l 1--+--+--t--- __ ~- -~=- ı ııast:ıy itirnflarırıı ynzdınrken ga· it 
~et sakin bir hııldc elinde böyle '5 

Çatalı hangi memleket 
icat etti 

Sofrııll:ı c::ıtalla yemek yenilmesi• 
ııi, 1trılynnlar ıcnd elmlşlerdi, Çatal 

köprü~li" üzeriıırleıı ıi n c) c pktı· lı.ir çantıımn bulunmndığınr ileri. (ı ..__.ı-.#Jlj• 
ıar. y.e sürmüştü, Suçlu her~yi itiraf 

7 
":\fahomct köprüsü" ne demek b;· tdiyor, cinayetini naoı;ıl hazırla • ı--+-+-P-ıf-+-+-fl"""lıı-t--w~ 

lir misiniz? Bildiğimiz "Sırat köı;.. cı~•m, na.~ıt .yaptığını biltün tahj. 8 ı-+-+4._.-+--+-+-fl~ 
rüsü ... Burası, iki uçurum ar:ısıı·ı · latiyle söylüyordu. Hiçbir SOY t.ak• 
birlc~llrcn" pek rlar•bir -yer oldusu lumnk i;:;teme<liği beHiydl. Hatt~ 
için, buno, 1 ':\ltılıammcd'iıı i.öpr:ı- zabıtanın yanrldıi:;'l nckt:ılard:ı yan 11 
sü., ismini Yennislcr. Iışhklan dahi dlizeltiyordo. Yalnız ..__.._...__.___._..._..__..._.._ 

cek elemden çok kunetlidir. Çok 
sevmiyıe ve hürmet etmiye mec·bur 
olduğum bir aileJi mateme ~ok -
mu.5 olmak azabı. 

''Allahaısmarladık. Döktüğü ka
nın eserini silm~k iç'n ken<ll kP. 
nınt dök.uıiye hazır ohm bir zavaı. 
lının hiirmctlerini kabul ediniz." 

Acaba bu me',ı:ttıp kurnazca dü . 
FiÜniilmür. bir pliin mıyclr? nelikan• 
it öldürdüğli ka<lınm ol!;lunu ken
disin.e acındlJ'mak ve onu mahke
me huzurunda ı:ıah.ı;;i haklarllldan 
,·azgeçinnesini t~min ettirmek .ı•i 
istiyordu? Beliti. 

Delikanlı hapi'lanede Vıtleri R. 
~·a birçok mektuplar yat:dı. Bu mek 
toplardan 27 i'lkkinun tarihli.'lin • 
de niçin İspanyol dansözü te".<rar 
evine kabul ett'ğlni atılntıyordu. 

" ..• Size vasdimde durmaclığımı 
bu kızı telU'ar"' görcliiğiimü İ'ltı.rarı
Ja öğre-nmiş oln·~ lmnrz. Size y:ıl. 
\'annm meleğim hu hsreketim<len 
kiitü. bir mana ı;:ıkannevım7.. Size 
bu miinnsebetin n:ıf;r] ha~'a<lı~ını 
İııpaııyolun bana bir köpek gibi· na 
..,,ıl ba~lttndığım ,.e ona. ~ndt"ini 
o:.e:,·m~rliifmi si)vlP.rııcm h11 :ı irafm 
•>na dP.lice ,.e ümft<ıi7.ce htr hare • 
kete sevkedeceğinden korktuğıımu 
Fıize Liyonclıı. lınlntmı~tım. H~lhu'ki 
ben onn b;ç <ıe\mmıjc;tim. IrJ,,.isi 
Mç :roktu, c.>n hn.,;t hiı:;lrr!n bl1° 
'-ücudunıl!l.., hn.bf'rı'l11T flc~l'cli. Bir 
kelime ile 10 yaşındaki bir eocuk 
gibi düşünüyordu. Ben onn ha~h 
ya..5ıı.rken ona bir seyler öğ-retm~:rj 
düşündüm, 'fakat bn mzife çok ır 
ğ"ır geldi ve '\'azge~ti'rn. Gurur, se
ref, liya.k:ıt kel!melerini knH:nıı.·. 
ken zavallı kızcağız iri ıııjy:t.h gö;ı: • 
Jerini açıyor Yf'ı hana derin hnnet 
ler içinde bakıyordu. Zı\\'allıeıl{ 
öirenm3 n,;tini geçinnişti. 

"Onu hiç sevmediıCimi ıoılz,e blr 
defa. da.ha tekrar ediyorum. Ona 

daima blr ~ocuk gibi muamele et• 
tim hatta onun derecesine inmeli 

için hazan ben bile çocukln.ştım. 

• kullanılnı:ı<;ı ııcıeı:, dii!rr mcmlc.kcl· 
lc11: pek blıyük i!irazlara uğradı!..• 

lan ııoıır ı girr.hilıııi5tir. Hattii lııgil· 
leıe Kırnliçc,i Elizabct'in, İngiltere· 
<le ç:ııı.ı kııllıınılına.~ını umuın11e!)• 

tırnHk islcınc 5 ı, asilıudcıcr!n he.ışıt 

ıııı gitrnıııııişlir. 

PJUton'un "!\clıı" zin-csint' cıkısı N\hi1lerin ifadeı;,inılen bir noktayı 
20 tenımul 1842 ele olduğu i1;i~. bıı: l li:ıbul etml~·cnlu, elinde bir ~auta 

"Bu kızcağızla son gUn!.erdcki 
mUnasebetı'mi7. samimi bir a.rka • 
duşlıktan lıa!)k.ı. bir 'ft"Y değil<ll. O 
bununla da tktifa etnıiye ranydı. 
Evine yaptı~ım ziyaretlerden ek -

1 - Yivli çiviyi ('ıkrırrn (miırek· seriı;i onnn garip ruhunu nnlata • 

Yeleğin mucidi 

'ı t·l.:;li. lıir Fransız aklorii icatl 
C'lli. o·aı :r ,ı.ıc.:e, oyun ~ıynadığı, l'?.· 
ı·i !eki '"lcalr ılü Eurı;ıny" el l. 
s:ılınc ,·c kobuz :..ıs:ı bir tl'ketle çı• 
J,ınc.ı. lıAlk, onıın hu z:ırafetioe 

lıuHrın kdclı. 

Ertesi giındeıı ilih-::rcn kolsuz 
~ele'' :1.1pl11 ınn)n ko~:ınlar olılıı. 
Onıl:ın .c;oı)ını, znıırnn geçti!,rP, tcr
zılcı·, ~~!eğin şeklini cJeği~lire de~ 

ğıslörc lıugiınkiı hıılc gclırdiler. 
"klôniıı !•mi, Cıilles (Jil) idi. Bu

nun için, Fraıı.~ıd;ır, ~eleğe Gilel 
(.Jı!l') dıyc- i~inı YerJilı.ı. 

Pirene dağlarının tepesine 
çıltan ilk .• dam 

Hundan ) iiı sc:ıc cHcl, Pirene 
!1'ğlıırınııı en ) iibC'k ııoktal:ırı olan 
":-:eıu" 7.İr·.·csinr, ilk rlef:ı olarak, 
Plıilon Çıh.ıçer isıniıule, rıluz ya~· 

•ıınııclıı, lıir Hıı-. r.ıkalııldi. Hu Ru· 
sıın )t•nını!n, \lht>r dii Fmnkvil i~. 
ınlnd" • 'ormondıy.1!1 :ıir Fı-an•ııla 
diirl ı1<' J.:ıl.l\'UZ \'ardı. 

llıınhır, lıuz s:ıhasıııd:ın ı:rcçlilcr. 
<.1rb1

• ıloğrn ilcrlecliler. ''Alb'" g~ 
cliğiııden. Mnlibi:ı;ern vadisinden '\'C. 

l\orone !ıo~'.lııııcl.1.1 ,ı;ıcçerck llıurada 
•likk.ıliniıi l'clbcdcrım) "..\falıorncl 

oc;rı J.ıulmuşı ur. lıulunw;.u. • 
Ru~t:ı n elli altı sene en-el (7 ~- Suçlu böyle bir çantası olma -

Austo~ 176R ele) ise, Sosür ismin ele <lığını isb:ı.t için kun-.etlJ deliller 
lıir Frano;ız, ".:\Ion _ D!iın'' d~. tine siinniiştü. Ceketinin ic cebin
"N'elu,, zirvcsınıleıı 1-100 metre chılıa rle kocamnn bir br~ek taı:ıyordo. 
yüksek bulunan hir n0ldayn <:ık:,• Bu bıça~m clüşmeme<ıini temin ;. 
bilmi-:;li. çi·n ikide birde yoklama~{ zarureı-

s lintleydi. Halbuki çanta. bu i!je ma 
üvey§ kanalım ilk geren ::r ni olahilir<li. Bundan baska çs.nt& 

gemi nazan dikkati celbe<l~rdi, işlnj ~iz 

Trıyesıe şehri. son '~;inlcrılr, Sıi· IE'mel< iıte~·eıı bir adamın böyle 
\'en kunı:ılına karşı olan lıatır::ı hir se:nlen ~tıkınmak i'<ıtemcı;I ge. 
hnğ'J:Jıklarını yad etmişlerdir. rdctl. Soınn Ç!).ntayr ha.ngi par,\ 
Süve~ k.'.Lnalınr aran Fran~ız mü ib ~tın nlAr:ı.ktı. J,iyondan ç1kar 
hcndi~i <lö Lcscp~'iıı mesai iır;,: . l:•-r. :?.rkıvfa5ınclan 5 fraı:fa< ödiınç 
ılıışlıtrınılan biri olan Ne~rc!lı, Tı·.• a1mı~t~-_ Liyonda çantas! .olmaclığı• 

;} esle ticaret borsa~iylc \'e Lo~ d vn· ' nı but un arlıarlnşları bıhyordu. 
purları kumpanya~iyle :ıliık.ıdanlı. ı Sor~u h~kimi. -~ n~cı~a.vın çıınt:ı. -
Bunun için, T.rb cstf'!i ıer, k:ın:ılırı ~·a füur so~·l-:?rlıJ' crını kabul et -
açılma şerefine işlirak clnı~klec.liı• nıemiş. !:'flntnvı d:ı m•ncı brı;ak g:::. 
Icr. · l IJi nttrğmr ır..annetmi!!ltl. lt'a.ht bize 

Triyc~tel ilerin Süve~-.5 k:ınulırıa l ita 1rrsn An:ıstay t:ııntl\Rı olmadığc 
knrşı diğer- alakııl:ırı ela, kan:ıl ıı 1•1 sö~·lerken do~nıyu !'öylemişti. 
cJahn küşadrr~mi y:ıpılmadan epn·ı Eo'uncla çnnta olcluğuna dair~ • 
ce evvel, Akdenizden grlen hirl hallet eden c;nlıit.lerd<?ın i1ki yanll 
Triyeste '"ıpurulli.111. ilk ol:ıra?•, Si,•, ·•uı; iitC'' ;ıi!, ele vak~nm heTecanı 
"ey~ kanalından !{c!.'ınc~i vc l\ızıl-j rmr"l'.>mdn şu~l'l'~U"- hir te'l!cin a) • 
oenııe çıkması hatırasından ileiil iınrl:ı. lllt s~h1'tlı~ }lay:-,..:\tmı ar. 
selmekledir. ' r.en te-!<r:trlamıR olab11Erler. 

Bıı vapur, !lO 1 ıniliıtn lı:ıcmin.lt: 
''e Rar:p b.r ıe~:ıılüf Q 1arak Priıı:o 
(ynni hirwci) j,ııııııılt) di. !i:apl:ıııı, 
Poı Flaııdih'di. 
Gemi~ Po?"t Sa.ir.l'de Kanala gir'ıniş 
lo;ın:ıılıyeılen ,qcçt>rek, lıic lıır an· 
ıarıı uğraııı:ıılıın Su»ry~e 1:ı!utıı.5tı. 

Siher~ knnalınırı J,Li~aılırsmi, 17 
ıkinc·ileşrın 1889 d:ı y;ıpılın:ıını~tı. 
Primrı ise, hu lcırihlt>n <lort sene 
rn-cl k:ınrılı gc~·miş li. 

kep kelime), 2 - Arapça (~efiller), cak birt:ıknn ves~1eler Y.eriyorrlıı.'' 
eşyanın durduğu yerde kaybolan :Oelik:ınlı bwıclıı.n tı0nra fo\lhin; 
aaırlııtı, 3 - Fnzl:ı işveli, şahıs, l•~ıphyan tE'k :ışktan bn.hsecllyor: 
4 - ŞcnlcndJrınc ''c meclenileştir. "Hapi~a.nede hlicremde bir iki 
me, Ha.beş impnraloru, li - Meşgllli_ defa. dolaştım. Bu nıektubu11 bas 
yel, Türk pırpnzı. (i - Arap('a (yıı• taraflarını tekrıır okudum. Y.nlim 
hancılar), Finnnscl, 7 - İplikli b;r bir düşünce kafruıulan fı<>lurdı: 
madde onıın içine konur, katı bir Ben( hala seviyor mu-.unuz? Si~ 
madde, 8 - Her işi acele yapan teni S<"nrıez~iz bHe be11!'nı !ô;j;ıj 
(mürekkep keljme), O _: Suyun ı.ı· sevmemin daima. mümkün olcla<rn 
kışının çıkardı~ı sesin nksi, rloltı- tesellisiyle ovalımdun Fal•at m~ 
tıp f{enişlcten, 10 - Bir edatın k~-. Jıl\keme 50~ mantriı ile b~ni şn: 
sallılmışı, boyu fn1l:ıln';'ma, 11 -· "'trttı Keni!im. sız e"'\'Bbmız 
r.·ı r b' . "' . 1 ın .. n 
... ı \'C ı ır tarzda yürüyerek. bağlı görüyorum. Ellerim ııı:ı~c o' u. 
Yukarıdan aşağıya:_ rnk ı;:'ze do~r-..ı yürüyorum: a~.ltlTI· 
1 - Manalı kısa !>Oz'er, 2 - Az dan bir aşk ı~elimes~' çrkaca.1c ve p;<;;t, 

fazla parlatılmış, :ı - l\Iııhkenıccle Ittırim a".cis1erini' gözlerinizde "'Ö' 

c-ereyan eder, dumr ilanı, 4 - İyi rec.!k. o vaktt sizin n.ğzır, '.'ı ı•cıl~ -
iş yapa.na s~ylc ıı_ir, hi:· sırat <'dalı, rJık. Bilh·orum n.ğzınml:ın çıK:ı.cıılt 
5 ~ 13ır cmır, hır şeyılcn mC'mnun kelime ne aşTctır n"' d• 1ıefret. Nı•. 
olmadığını ifııdc cınıcklik, G - Ye_ ınuslu b lr iıısıııı olmu.k fazilelit•i 
fal e<len, annenin ~'ocaııı, 7 - Bıı• ve as"<erl~'k ~erefini bCYIAn bir <leli· 
d_ala, bi~ emir, _rı - Fransız alf:ıbc- knnhda.n sadet'ıe jğ~neceksinİl. Ve 
sı_ıı_de hır harfııı okunuşu, macldr., bana. hayluracaksınıı: 
l.ıılınmcden })aşo gelen. 9 - J\:ınuna <De,·nmt •·nr) 
benzer ~eylerin arapça cemi. insa_ 
nın vikudurıılııki r:-ııkli suyun lcr.>i, 
ıo - Titremeler, 11 - Güç nıcs(!Jc Yeni Neşriya 
(mürekkep kelime), kumuşın tüyü, ... - - -

Dünkii bıılnıacanıı:ın lıalli: 
1 - Devedik<'ni 2 _ hilen, va 

zo, 3 - Z, Rnyet, Kir, 4 __:.. Evamir~ 

Km:SAÇ \ "ARASI 
Arkadaşımız M. Fahrettln Pal<ka· 

ı:ın yazdığı bu romanı.la nşkın, fazı_ 
letjn, gururun şiddetli mUcadelesjni Sina, 5 - Geniş, ~·ulak, 6 - Elen, 

Cam, L, 7 - Li, Şahıp:ı, R - F.. sarsan bir heyecan iı;indc okuyacalc, 
, Narin, !) - -:-.:im, S:ıy, L, H, sınız. 

10 - Yamanan, Fa, 11 - Simav-. Sayın okuyucularımıza tavsiye ede-
1\'cşir. riz. 

SPO 
Kürek mr'.ıkave 

şampiyonluğ<.ı 
lst. Su sporları AJ.anlı~&nda 

• İstanbul kürek mukavemet 
yontuğu 2n.9.942 Pazar sa. 
11 de Beykoz ile Moda arasmd 

(Gazetemlzln birinci sayf 
başlık ~nnındald tarih çerçeves 
Jiycrel;: göndert"cek oluıyucula 
ticari mnhl)etl haiz olmıyruı k 
ltı.nları parasız neşrolıınl.\r.), 

Evlenme teklifleri: 

* Yaş 33, boy 1,57, lise mE' 
olr saı:a'tkA.r, evlenmek istem 
Bayın kendisine alt lmalAt 
.ayda 100 lira kazancı var.ur. 
lenn:emlştir ve ~adıktır. Baya 
30 yaşlarında, boyu l!.e mu 
sarışın, az şişman olması 

(Tlrkol) ı emzine mUracaııt. 
* Yaş 28, boy 1,50 kilo 

tahsilli, ev eşlerini mllkemme 
12 yaşında bir kız çocuğu 
gUzel, yUksek alleden, zengin 
ölen kocas:ndan dul kalmış bir 
Esm.:?r, orta boylu ş~man fçkı 
mıynn, kumar oyµalll!yım. dev 
mur..ı. en az 70 lira maa.~iı b~ 
evlenmek istemektedir. Çocu 
Janlar tercih edilir. '(S.Y. 16) 
müracaat. 

* Yaş 34, boy 112. l<ilo 74, 
.:'igara kullanmayan, eşine <!af 
kalacak, dev!et idaresln~ 

makinist bir oay; evl bulmıan 
ya dul t-!r bayanla evlt-nme 
melttedlr. Tercih) remzine mUr 

* 25 bjn l!.ralık blr serveti 
bir baba; 2S yaşındaki k•.zmı 
dirmek ı.stemektedir. Serve 
blris!nı dan·:ıdına verecektir. İ 
ıu, ah!Aklı, biraz yakrşıkltca, 
yaşlarında bulunan taliP'<'rln 
hal r<!:nzlna mtlracnatıan. Do 
mUhend!sler terclh edilir. 

* Yaş 32, boy 171, lla""lşm, 

gözı:ı. lstanbul ve Ana.doluda. 
birer tuhafiye mağazası 

~imdi yedek subay olarak uk 
yapmakta otan blr bay; 2') • 2 
ıında, cazip, ba.!ık etinde bir 
evlenmek ısternektedir. (:!! K. 
Zinc mUracaat 

* Yaş 30, Amerikall koUejin 
mıt~. 4 lisan bilen, ayda ııcr. ı 

zanı;Iı bir bay; tahsili yerind 
boylu. balıketinde, san~nıı bl 
(ovlenmek istemektedir, ..(M. 
remzine mUracaat. 

I~ ve İşçi arıyanlar 
* Ortaokul· mezunu, 

genç i~ nnımaktadır. Uzun 
daktilo ve rr.uhasebe itılel"illde 

ını.ştır. Bir ticarethanenin 1>lr 
nenin muhasebe ve hesap işle 
ruhte edebilir. Taşraya. da gide 
llşkan TUrk) rcmzlne mUracaa. 

* Lisenin bınncf smıtn.da. o 
19 yaşında bir kız, mektep Y 

leden .sonra, tatillerde aabaht 
ma kadar çaiışmak istemeku 
tjlo da bi.11.i'. (E. A2.er)' remzine 
caat. 

* L!se onuncu smıfmdan a 
'!:ıir TUrk bayanı resmi ve nu.s.• 
tanelerde çalışmak istemek 
ri daktilo ve yazı yazar. Teleto 
graf muhabere ve hesap ı.ş;ertnd 
!ar. (N. ÖJ remziı.e n:ilra::uat. 

Aldırınız: 
Aşağıda remlzle'l'i ya-ııh ola 

ku)ur.ulanmu.rn namlarına. 

mt•ktupl.uı !darehanem1zden (p: 

lun hariç) herı;ün !iababtan öı 

kndıır \'e ~a.a.t l7 doo sonra. aldı 
brı. 

(Ateş G) (A.G.) (B.T.45) (Bulw:tj 
(E.N.S.3 (F.D.K.) {İd'°al) (Ka' 
(Karcln) (Ule 11) (:M,E. 49) (N 
(Oz baba) (P.A.) (2. R.U.) 

kimsesiz] (S.A.E) (Salae.:ı.k7) .< 
mt) (T.A.) (Y. Bal 412) 

RAŞ!D RIZA TiYATRO 
liAL1Dı!: i'll;iKfN beratter 

Oer akşam 'laat (21,80) da 

Uvey Baba 

' ' od\'IJ - 8 - Perde 

·----------·-·-······--~~ "df b h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - .. - - - - - - • C> • - o - • - - - - - .. - .. "' Onl:ıı'n. beraber ağlnyalmı, tr- umı n u ftFekethıd,. 0 ."J'" 

ıuicJ dedi. Kimbilir bu güıd kurban l<ıtd:ır açılın:ınuş bir tavır'"' Ye·;; ~,.-

1 
~~v-~ı1~"''7ill!l:7tet..,.ıbf·"3reı':t• -.~-~- Beel =t,.•·-11oc~e·1c)j .. •sım' Küı;Uk ve misfım yolculnl' hak . derim ki, kendi hisleri'oıle çıı.r;,:ııı 

1 11 · .ı ı'" · •. 1 ' 'ar(]J, · --- .__, •• - - J{rnda lın.k~ı;ı: bi~ tak1m tehdi~ler l:en ce:1aretimj ka.,.·betmedırn· .. ...ı ıe :a ue azım ır.ı. ııo;an :.a.ıtleti~ "1 
ııj zııiın•eb.iz, man·a.,ız elcle ederse Kiir:ük bir süküttan soıırn.: tanuldu, Ocldlkleri \'akit aı:ırlıın· çi ~arpı~m..ı çok çetin devam ' 
1,- "~.an<lıir. ~ ... , ı"n r.,.1·~ ...... ctı'n:• ,,.u .. " .·ın Se .1 · " n d 1. ,, 111.1\larma karar n•rilcli. }'aktıt on· :\,.·ordu. J1'nkat t ah:ımmiil' ettı"m J .,.,. ... ~"., •• · '" • ,.,, .,. - vırı i annecıg. ı, el ı, bu - '* -•ıewwww maı :u a ı ' J 
lar. Kimbillr bcfüi bl:tim cı~ k:ılbı·_ • . h . " l J b Jar bütün bunlarcl:ın haher::.iz şim mz sı:m 5ekil dü5üncelerim.e t,-. 

- g•ırıp sey3 :ıtımuen < 
0 a~·: en; 69 Nakleden·. Mazaller ....... c!i uzitk.larda, serin ~ölg-~ler aftın. m;,e :ıvkın geldı·. Kabul •tıneJ mizde bu lcüçül< elt'min tırma!llYI- :ıfft-diniz .• Hiç habersiz, ~niin er• • • &I &I ., ""' ;;ı 

er ıztTrabı olmas:ı. idi ı:ol< mesut ol- ken bir sutin de biiJ~ıc bircleııbfre 0 • da b:ı.cak!arınıu bütlln kun c:tlle Ümidle ~rpışmaya <le\'am PJ 
ınakt:ın miltc,·ell't bir korlnı için ı.a·ubolııs_ u~. kimb,''ıı'r sizı' r.'.?' karlar an başka. slzın iı;in bir lturtnlıtl;i aldına gelene uymaktan çok hoşla pedallara b:ı.san.k uı:u~orlardr. gel~ekti. Ve bu Eİz de tahmiı1 

., ı:arcsi ~örerni~·on.an bilmem ki, nan 'Oınid herha!de sl\bfthleyln Ce- Nninıe t Tmi<lin söyle<ii'klc~j söz· dersiniz ki, irademin, kuv~·etiİ! 
de l;.:ıb.('a!;tı1'. Baıran Jıarid ' 'ehim üınıii5, canınızı sıkmıştrr. Ifüttin Jby Sabri Pek ile evlenmeme mü• mil ve Pe:.-t.evle beraL-r bı· ... ·,:rıet ge. ı d kı · ,, 3 
ı 00 ı b" 1 b" k l'· uı: ~.. f'r en z:nanıı.,tı, ~ımui gem; ~- ü.;;tünde bir ~eydi. ere ~· e ı r e cm, ır a ... an, lııınnm sebebiyet '"zr:liğim i~in fe ~:ıa.de e-deımisJniz ! .. Bu busu.,ta. nı· 2intisine ı;rJcmış olaeakt.ı. · i · 
1..ı;r nrh ,-azif~inı· görür, na hat<'e maheun , -e mu"tce"'sı"rın· l. •:11n1"11 r· ld p, • • zm vas sme b:ıksrken se~siz fıtkat İhtiy:ır ki<lın ıniltomadiyeJJ 

,. ~ · ızn<.;.ını a m1.. .unun l":m Esssen •1lf.'r>ele duba eV\•elden d ı b. b.e'i J J 
Üğleden s:>nra, i""inrH yak!o. • Artık ben çekilmez bir hale !.";el<li_ merak ctmt>ylniz.. pişirilmiş k1ırta.nlmı~ bir şe,•dl. ı;. a gın ır te ~üm e ı?:li lirnsi.yor- lüms\iyorda: 

~ırkm Bu~:ıvn. dönünce, !!'enr._. kız, Jı.!-• nnlıyonırn. Rl'ıtün bu can < JM B d .,~ · ı· ., du. Bu haberden o kadar s:ısrrmış· re ol<tuğu Jrindir. Yoksa do 
,,.. _. ıı;uuı .~ un:!'l a llmıı ın or!ndan kaybo . miıl diin gece sufr:ıda b~yhude bir t ~ 

gi;derbd~ h:ı~!ca türltl bir par.ltr 1ueı ,eyler<len sizi kurtarmak i•·in ]us.una pek mantUd bır" su._,.j.te :. · '· mı söyliye~·im mi?. Bu işe gö 
t - .. na • J~rar j)e vasisinin ainndan ka.t'i Sabri büyllk bir saİnim~~·e~lc: ö- d'~· 1 ı......_! 
u~3r:ıJ• B:ıyan NaimEye, kıı~up b;'r tek ça~ nırılır. Ben e\ lenme}j- zah ~tmi!;ilerdi. b,"'r haL•., "rk"'r•-am•;ı;.. tercı"h ., - gren ı~ım sey er ~ 

"--,_ ... O"" s ... nldr. u:.. "' .. .... ..ır,• et• - Hayret"ınizı" tı:ı.m:uuı" l e t ak .. ı'r kı'kst~n ~""rrttı fakat b """ •• ..... •• '\'c başıruzdı:ı.n atılmall),m,. Run • Vcl"(]iıö lıa ..... tarı k 11 
" "••..ı • fl ~ •'f"'" yapma ·tan, ınişti.. ediyorwn, dedi. Ve ı:.izi temin e- .brtim ltada.r ~n~madmı. - S O , 
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1 ii c k azrnınin 
Yendit}ı güçlük 

"Genç röportajcılara tavsiye ederim: Vinde ikinci ka~ıtve setKloz fabr.ikasını iş~et~t:: 
. . . . ' Vanalar ılk defa olarak memleketımız·de 

Çıne. Japonyaya ve Amerıkaya gıtsınler., •maı edilebildi 
'Röportaj poz verilmiş resım gibi aeğıi, 

not 
enstantane oımalıaır, 

al.mak muhatabı ürkütür,, 
u_ Meşhur komik lUalelde kap' 

kr>m6uo:u idik. Jaııet ll.:ık Donaltla 
çv,, iyi doshuk. Vali. Diımey ıılıba 
bımdı. llaniyel Dariyö'yfı çok !'e~ 

\ imlı buldıım. Lörel ve Haı·di, il<i· 
ı.i de ömür adam.,, 

Holh uttan gelen bir sinem:ı 
:ırti:.ti ile konu}tnğurnu ~arnıayın 
hayır! 

Hikmıet Feri<lunu, dinliyoruru. 
Peri masalbn gibi hayal hane. 

ınizde canl!ındırdığmuz !!ılDen•!l. a
Jeminin içinde dokuz ay I>alnrak. 
() h:ıriku'iilde ta ·ıwvur ettiğimiz a 
1cmi bize anlatan 'e hnklarındn 
ttirlü efs:ıneler çık.'l.n]ıl!l sinf'ma. yd 
f'ızlarını teker tekE'r tanıtarak, bü· 
~·ük bir meı-a~dı kitlesini kalbinden 
!eth~den Hikmet J!'.eridun Ei, bu 
~ıizı-l Amerika. sevalı:ıtini tatlı tat. 
1ı anlatırlten, ı.;özlinü birden lt~ti 
,.e bana: 

.. _ s~. dedi, röpoi·foj yapar
ken not tut:ınnısmız ·~ .. 

., ti)' t - .... ,, . 
"- Sonra muhatabınızın ha. 

nrlanma.sı i~in \·al<it bırakıyor mu 
"'UllUZ ?,, 

" ., 11 - ... ,, 
- Ga.zeteciliğir. yorur-n olma. 

~•n:ı rağmen zevldi bil' meslek ol· 
d.ığunu herhalde anla.<lmu:?,, 

Hikmet Feriılun, muh:ı.kka.k bir 
ah<f"a.nhktan olıı<'!.lk, bir si.ini ııuali 
"lr!\layıverdi. Yani o anda röpor· 
tajcıhk ıhımarı tutuvenni5ti. Bu da 
marı lrnp:trmak i<':ıp ediyordu, o. 
nun iı;in he-men faıdiy-etC!' ge~tim: 

••- Ya siz, itP.dlm, not alma;ı; 
~ı ... ınız?,, 

"- Katiyen .. Ve muhntahmıın 
u:.mn boylu hazırl:mmru.ma ,·ere
ceğı ce,·:ıpl:uı derin clcrin dii.,ür._ 
n:ıesine mevds.11 \'emıem. Röpor -
tn t, poz ,.e;ilmi~ resim ı;ı;ibi de~I, 
cnstantfaııe o;mahdır. Sonra not 
nlrnak rouhata~ı ürkiitör.,, 

" ·- Haldısın:~ .. Ben eli! buna 
t a.raftann1." 

Yiğitliğe h:ı1et ~etirmcmek ı,a . 
lıilinrlen, lter na"d"a sıiyledi~im 
lıu s&l.(len sonra, kalemi <'ehime 
ko:'.\•mal< ,.e kağıtlnn katlamaktan 
ba~kn çare k.'tlmıımıt-tı. Hafızamı 
allah:ı emanet cılerel< "°or<lıım: 

0 - F.vet, dedirn, Amr.ri:kadan 
hahseıliyor<luk.. nu ge~~hatini;r.e 
dair Vt17111ıtdığımz hir ka~ ~ey anhl 
tıyordunuz.,, 

"- Biraz evYel ele <lerlığim gi· 
hi, Ha1inıtta tesis ettiğim. ılost -

dünyaya kadar götüa·dü. Bu lmda.r 
kuvn~tli olan röportajcılık arzusu 
sizde nasıl başladı?,, 

Hilmıet Feridun, komik bir hii· 
dis.eyi hatırlıyanı.k ~iHıniye başla
dı. Önd.e bulunan iki disi blrbirin-

~ ' 
elen hayli aralıklı ol<luğu i~in ;r. 
!erek konu41nrken, kelimeler ağ • 
zından adeta ıslık çalarak ç~yoı·. 
du: 

••- Ben, dedr, çıJbıra. bayılınm. 
Gıız~ ti'"; ı;;;.,. de h~tıil?.: ;\"·eni basla· 
mıştmı. Aşağı yukan siz ya.ştay -
dım. Biı- sabah gazeteye gitmeden 
e\ \"e1 eve "ulu sıln tenbiht.e bulun
dum: 

- Öğleye çılbır yapın. Mutlaka 
nktinde yemekte hazır bulunacc. 
ğım. 

Gazeteye gelince, --o zaman 
<ln Akşam'da idim- yazı müdürü 
heni çağırdı: 

- Aman, dedi, hemen emniyet 
nı\idlirlüğüne koş_. Gidiyorsun! .• 

Hayret ve korku ile sordum: 
- Ner."'ye? 
- Canını nereye olB<'ak .• S!us 

topola!, •• 
- Nn"ıl. Sı"'vastopola mı? 
- Evet, evet... çabuk ~t mii· 

llü • yetten paı:ap-0rtınıu alzver. 
l'ap~ yarnn saat sonra "alkıyor. 
Sivastopoldan Afgan kır.ıh ile bir. 
likte ~ele<'eksiniz. 

- Hiç d.eğilse eve haber ,·er · 
sem., 

- İmkiosız, sonra yetişemer 
şin! 

Çaresiz, ko1'tum emnjyet müdür
lüğüne... HeT Eey tam.amlanmı~. 
pa."laportumu aldım \'e <loğnıca nh 
tımdaki \·apura. • .'' 
"- Vn ı:ılbrr .•• Çı),!>ır ne oldu? 
- Tabii çılbıra. da cl\<'eda! Ve 

bütün !!ıeYahnt esnasında çı1bmn 
bn.sretile · ynnclım .•• hte bu !>eya -
lıatten döntliikteu sonra ilk röpor. 
f ıı.jlantr'ı ya7.mai!,n bqr;ladıın. 

- Röportajeıhğ'fmm nasıl bı1. 
ht\'O~llTHll? 

- Bu sahanın, yani röportn i 
sahas.rnm ek-.ik tarafı "edebi bir 
tıwrr" ıı.lam:ı,,sm<ln<lır. Çünldl bu 
<.aha claim'l .fıkra. mnh:ınirli~-ine 
!'.j,•:ısi mohnrrirliğe bir basamnl< 
ıt~:ba7 Nli'mj.,tir. Mesela Falih 
n•fla RuŞen E-,ı-.ef, l\hmet !':li':irii 
ı::-ih= mohnr:rı .. r. bu <ı.aha<h. bira-r. 
<1.nha. yahut her zaman yazmış ol· 

lukla.r, ahb:ıplık'ar ~aye!'.inde, o;ine ~-------------
ma yıldızlarının hemen hep<>ile, hiı: 
zrırl~k ~ekmeden konu..,ına.k kabil 
ohlu. Bi!Jı:ıc;sa Jnnet ~l:ıi< Dona1ıl 
bu hususta bama. çok yardım etti. 
J:ınet l\fak Donalt, HcıHvutt~ çuk 
'-eviliyor, ona bütün yıldızlar hiir 

(Diinkü nushodan devam) 

SP!ardr, bugün röportajcrlığınu~, 
edebi bir tanr alabilirdi. 

- Bugiın yııza.nlar arasında 
kimleri beğeıni)·orsunuz? 

- Hepsi arkaılaşlanm. Bibnem 
ki ne djyeyim '! 

- Hiç değilse bir il<i isim ele 
~"eremez misiniz? 

- llesela Jlil•met Münir'i beğc 
Dirim. 

- ı·a Nll<'i Sadullahı? 
- O d~ h·i arkadaşımdır. 
- Peki yeni röportajcrlara ne 

tavsiye edersi.'niz 'l ..... , 
- Glt.'tinler. 
- Bıı.bıaliden mi? 
- Ne müna~bet.... Bu, genç 

şairlt'rle eski şairler, genç ediı>ler
le eSki edipler arasındaki bir ~y. 
Benim taniyıem: Gen~ röportajc•. 
!arın Hinde, Çine, Japon raya, A· 
merikıtra gitmeleridir. Olroyuc~l 
ta~tm iileme daima bir mdrn'k, bir 
a.liıka duyar. Onun her merakını 
,.e alaJ<asmı tC\tmin etmelt için 
ı·(iporta.jcınm m!ltemadiy.en geız • 
n1esi Umuda-. 

- Fnkat ma(ldi cı1ıet için nedi· 
yc<'eksiniz? 

- Şliphet-0lz, bu i~ i1k yapan -
Jar röport:tjcıhğımrr.m fednklrlan 
olacaklardır. ~r.adan bu tabii bir 
şekle girecektir. Yani o zaman 
her g:l7ete s"'nede hiç değilse bir 
clefa röportaj muluırriıini uzak bir 
diyara göndennfG;: ihtiyn<'mı duya
eaktır. ·~ ttnn lmbul etmeliyiz ki, 
Gazd~rllik büyUk mn!'lrafla yapı • 
lan bir m~lek haline girmiştir. 

- Amerilmn ga1-eteei1iği hak -
krndaki fikriniz nedir': 

- Amerikalı ~zeteciler mull.7.. 
:r.am masraf yapar. On ' an alıp bi· 
zim ııiy:ı.saya getirsek hiçbil'.' i~ 
yapLlJllıyacn.klanna. emin olabilir -
~Uıiz. Türk' ~.ızcteciler, o maddi 
imkiin ieind~ ol-;alar, İngiliz ~e A
merikan ga7.et!:cilerle rah!.lt r:ıha.t 
boy ölçüş-ebilir1cr. 

5u rnr ki, bu ağır ma,.rafı kal .. 
dıran ~:r.etelerin trajı en '.'\Ş&jf.1 
bir milyondur. 

- Sizin yiizl,erfe yerli röporta. 
jınız ela \·ar ... Bn ı-öp!lrtnjlan ya. 
ım rken lta.1'!'1ılnstıi;11uz hoş Ye Jr.l.l'İp 
hadiseler olmmıtnr, Bımhtrm biı • 
k:ıcın r !I. n lntrr nusınrz ~ 

-·- Riinortaiı" ilti · ~ilrli y:ırd.ır. 
İçJiizii, dT~ yüzü. Yanlan t:ıraf, 

Yazan: Neriman KIJBTBAY 
İzmit k&ğıt fabrikaları mlldiirü 

Adnan Berkay ile karşı kar_şıycı -
yız. Memk•;•etin kağıt ihtiyacı ve 
kilğıt fabrilwnızın c;alışma. Ye ima! 
kapasitesi üzerindeki Jmnıışmnmı_ 
zu, devam ediyoruz. 

Şimdi' de ~enç mürlüre, f:lbı ika· 
nın amele için senelik içtimai yar
dım tedbirlerinden bıth'i~tun. Mu. 
ha tabım, su izahatı verdi: 

"- Amelen;n iyi çaJrşabilm.l!'"'i. 
jç;'n, çalışmakta bulunduğu m\ie<;sr· 
seyi ,.e işini sedp bağlanması ~art
tır. Bruıun için lıer ,5eyden en-el, · 
onlann menfaatlerini gözöniln<le 
tutuyorum. C".ayem. ameleyi i!ji U. 
zerinde dü5iindürmeğe ''E' fil~riııi 
bu "'oldıı :c;fetmeğe ~alışll'..aktrr. 

Bunu teşvilt etmek mıı.fo~adile 
balun neler yıı.p1yoru:r.. dedi, kııJktı 
masas1D1n Uzerine bir pilin aı;tı 
ve a.nlattı ki• az za.m&nda tasarruf 
edilen para ile 220 bE'.:tii.r pıwyonu. 
:m kisilik bir lıa~tahane ve adedi 
150 Ye çıkacak ilci~r odıı~1 56 isı:i 
e,·i ys.pılm~1ttıvlır. Bıı C\lerin scb. 
ze bıahç.eleri de olncalnnl§. 

izmltte yapılan vana. ve lıunun ima. 
llnde çalışan mtthendl.s ve uıt:alnr 

Sonra. şöyle de\'arn etti: 

- İşçilerin maaşlarından bir 
miktar keserek bu eYleri kendileri• 

yazıltnıyan t&-af. Fakat Hikmet Feridun bana, nıt•. 
:Uesı>li ben meşhur bir şairimrc 1 hataplann~ hi~bir zaman ihanet 

le Meserret lnratbanesinde bir mü l E.tmediğini, da;ma hi~oüniyetle 
liikat yapmıjtnn. Konuşmamız bir 1 hareket ettiğin] söyl~:;ti. Bu • 
tikten sonra. bu şair bana: · nun için ben de ona ,·erdiğicı s\l. 

-Sizden bir ricada. bulunaca. 
1 

zü tutnuya mecburum. .• 
ğJm, dedi, bu mülikntı benim Hey "Horoz iğne" hikayesinin kah• 
1.erbeyindek.i' eı imde yapm1~ gibi , ram:ınmı lıen<l'liğinizclen Jce,fe -
yazamaz mr.nnrı '! ders.eniz ne ila .... 

'D- sn"n· her h ld anl:adınız?· Akşam ga.zetesınde r:ahşllli\. sa-
DU .... ı a e . i 1 _.., A 1 k .. 
- E\'et nnladnn, (Artık oku· • at ynk aş1yomt1. yn ma uzer~ 

yuC'ular da a.n.layn·ersin) sonra 
~ine meşhur bir edi\füni.zle yaptı. 
ğrm bir konnşmayı anlatayım. Ben 
teferruata çok dikkat edi"tim. Bu 
t.dibln kr:ı.vatmın üstünde biı- ho
roz iğ~ ,·ardı. Defterimin bi'r I<ö
~ne ''horoz iğne'' kelime~ini 
yazıverdim. Tam aynlacağım. sıra
da. bu edip baına: 

- Affe<l~rsinlz bir şey soraca. 
ğım, dedi. Defterinize ''horoz iğ. 
ne'' 'diyP. yıızdmız, sci1ebi' nedir? 

- mı;... Kıra\'a tuuxdR bir ho • 
roz iğne bulunduğunu yazacağını 
da. •• 

- O hald~ rica ederim ... Renim 
bir pırh.nta iğnttn vardrr. Onu Yll· 
znuz. 

. 
- Kimdi bn edip! 
Hikmet Feridun benden kati te

minat aldılctRn sonra bu e<libin iıı· 
tni'ni verdi. Verdiğim temin:ıta. 
rn~en, ıl.mrucn1ar~mın merakını 

tatmin için bn ismi ysr.acaktım. 1 

~ken, konnşmanm başmdnnherı 

ı.orms:k ~stediğim, falmt bir tiirlü 
yerine dü~iiremediğlm ımali datl'. 
dan dü~r gibi sonı\'erdim: 

- SııçJarınız ne .zamnn<la.nberi 
clöküliiyor? 

Bu hende bir itiyn.ttrr. Saçı dilo 
ki.ilen nıerke"C• bu s~ dökülmesi. 
nlıı hangi ya5ta ba~laihğını ne yn. 
par ~'Spar soranın. 

:\fuh~tabım Cin bÜnu n\'(:iıı sor 
c·uğumu anladı!!ı için "Aldırı&a! • 
kabilinden bn ~ııu sn Uayn·erıli. 

-'-Evet, <lcdi. benim /J.e saçla· 
nm r:ıık erl<11ı <löltiiMil ••• 

Hikmet Feridnnn daha pek ~ok 
St•v sonnn!<fum. nunlann hepsini 
;.;zına!. ist~n1:m. Fakat o: 

- Ren hiç not tutmam! Si7. tu • 
tal' mısınız? 

Diye soım:ı ayılr.. Ve Lt'n ~ 
- llıı'l<h<;ınrz aynt sere tnT"ftf. 

tarım .•• Den de nc;;?ô. not tutmam! 
Demeseycllın ... 

KADRt KAYAB:\L 

uı: mal etmek istiyoruz. Bunlar, ö 
le tanzim edilıni,tir ki i~~nin ıler 
cesi yill•<;eldikı;:e e\·i cleğiı;.ir, ı1ah 
konforlu olan iki nwnaralr e-.·e ;:;e 
çer. 

Tnllıik ettiğimiz diger bir usu 
cLe, fabı·J;:ı.ya. faydalı bir fikri ola 
ıım mnn_şııh a:tırma'A:t~. Bize IJi 
ıtirilcıı bu gibi bul1L'1ar, teknik bi 
i.omisyonun tetkik ve tecrübeı-ln 
ı!t"n g~tiktensonr:.ı nm'Clllffak oldı 
ğu görülen fikrin <;e.lıipkri ırı&ıt:A 

lm mül-afatJnndırılır. mna51arı nr 
tırılır, mü\affakiyeti n·shd;nrı 
!>00 den 1000'1i~~·a katlar Hu~mi
;-:c verjlir. Böylece kimi pat::ı hı.ne. 
•ile, i~imi m;. Jel' a~kile ça!J;:ı' o" 

- nu lıusu'lfa misal ,·erir nıi~. 

- En .) alun bi'r zam antla ~ahifl 
oMl.!ğ~ bir kaç hadi'}e beni ı;ok 
m:mı:un etti. <k~nler de otonıati.· 
le'e;orı ... n~ncısı bof-ulnnıştu. İŞf.'İ. 
lErc 1.~a IJiri bwıu kendine mah-ıu-. 
1ıirba!u5la ,.e mu\-aUaki}etle tiı.· 

r.ıir Eti.i \e t:ıtltif cd!ldi. · 
D.:'.~er bir ~m da babadan ıı~·ı 

la sau..ı.t intı"ka.1 etHnnel•tir. Gı 

maksatla. ru:n~enin çocuklnrı iı:iıı 
;!.!}() talebe alıbilecek bir ilk ıueı.. · 
tel) yaptmy_oruz. Bu çocukları g-ö 

1 imünde d'.rlutacak, ~um tahsil ele. 
reccleıini yükselterek kendilerine. 
seviyelerine gfüe iş ,·er~cegiı. 

Artık genç direlrtörü yorm:ıi(a 
ba.,Iamıı;ton. Son sualimi .-.onlum; 

- 11ri'nci ki.ğrt fobriJ;asın:ı Sa
pancadan getir~c-:::1t su işi ne ~af. 
hadsdır! 

- Sapan<ı:l ile t-i!".ıiti birl:ıirinc 
baglayan ve ıs uı~Heablıit değisti
ren bu yol, 24 l;i!omdredir. Teıo;i_ 
"'llhn nakledeceği su m:ktan san~ 
y«;de 600 - 600 litredir. Yani, U 
bin nüfuslu medeni bir şehrin su 
ıhtiyac·ı kada.rd.cr. Sııp.ınC'ıa. su yolu. 
uun yirmi iki buçtl~ kilometre!';ı 
ikıtıil edileli. Da.ha bir Jınçuk kilo_ 
metre ka.klı demektir. YGlun ta 
mamlannı.<ı.sr, büttin gayretimiıe 
rağmen ancak sene nıhayetin<te 
rr.üınkiin ~tır. 

Yalnız bu su te'>isıı.tnnm ~killi 
aksamı suyu kapanın. ve bo5a1tmıı. 
ğa yarayan Y&naları h:ırp dolaYJ
si1.e getinnek mümkün olanuyorilu. 
Bu yüzcl&n su tesisatım ,.e i'<inei 
kağıt ve sellilloz fabrlkn.smı i~~t
mek mümkün olamıya.caktı. Bu güç 
liığü mutlaka yerunek lazımdı. Uu 
aksamın da.lıi'1de ya.pılması müm • 
l<ün olup olamıyacsğı.nı tetkik ıe1 • 
tirdim. Uzunca deneme ,.e ça.lJşına
lıırdan sonra. nihayet mu,·llffak 
olduk ve tesisata liiznmlu ,·ana.la. 
n türkiyede i'lk defa olarak Tiicu-

-------------~ de getirel}ildik. Bunlardan ihtiyacı 
olan ~r devlet möes~Jnrinc 

kayelçinin hakkı Yardı. 
- Yol arknıl:ışınız tabii olarak 

şikayet ediyorlar. Esasen kompar• 
tıman dahilinde sigara içmek ya • 
saktır. 

de verdik. '\Tanala.r 700 sant'rnetrc 
kutnında \'e 2700 kih> ağırlığmda
<lır. Bu ~a.yede i'kinei kağıt 'e &el· 
lilloz tabrik::ıl1Ln, miiteahhid, ~u te 
ı-İ!-:ltmı bitirir bitirmez i'letil~hile 
ceı.tir. ınet ediyoı-lar ~lilti ll:ıııı.'un nıuc~· 

eli Valt Di'tneyin de büyiıl' yardrm 
lan oldu. Bu sanafüar adeta Jloli
\ uta bakim. Bü)ük bit nüfuzu var. 

Ren Holinıtta tligtr ecnebi gıı 
?etecilerin hep-,lndcn daha rahat 
ı:nh~abildim. Yalnız, Amerikıı.da 
Runeltlc husu"i konu~abll.mek ko. 

1\laçuski boy aynasının karşısın· 

cl:ı giydiği sivil elbiseyi scyredi • 
yordu. Yeni kıyafeti orta h:ılli bi .. 
şehirlinir.kinc benziyordu. "t:ılnıı 
bııstonu hır:ılC:ımamışh. Yaver ocln· 
ya g1rince ş:ı~ırdı. Sonra mas:ın111 
üsiilnde bir müddei enel okuchı~u 
tarihi kitabı ızöri.inC"c ,-nıiyeti an • 
in makta güçlük çekmeıl i. Eksrlllns 
halk arasına karışmak i'<tiyor diye 
cliişiindü. 

Topal Maçuski 
Memura, ~oku biraz evvt>l Ma -

ı;uskinin kendisine vermiş olduilu 
ka!Jıflı ıız:ıtlı. Memur yazıyı oku• 
yunc:ı, açık kalan diiğn1ey.i de ilLl;.
Jcyip: 

Bu sırada, odaya, elinde tepsi 
ıle birisi ginli'. Tep-;idel>i kApa)ı 
ı,.ah:Lnda, amele için pişmiş türlii 
yemeği vardı. Direktör bu yenıeği 
tetki.'k etti ve tadına. baktı, Amele
nin gıdasma da ihtimam göst~rlli 
yordu. 

lay olm:ıdı. (~int.-U Ruzvelt haftada 
bir ı;ün Beyaz e,·de, Ameril<ah ve 
ecnebi hütiin gazetecileri \<abul e
ıli;\·or. GaT.eteciler istecliJdcri ı;e~· ; 
• or:ıbili~·orl:ı.J' ,.e Ruzve1t heıısinc 
ı·evap 't>ı·lyor. 

Beon ise hususi bir mii'aknt yap
mak istiyordum. Cok iyi biı· tesa . 

•ıli•f o hin. B~ya'l e\ ele hi t:ı nı1a!'I 
ve Dc,·Iet ricali ~rnsınu'a iyt bir 
nıevkii bulun:ın tst::mbul<11\1'i ılcır;
tum Mistt'r Şov':ı rastgeldim. Ona 
ı1ı>rclimi anfattım \'e bu -.ur.tıtle Rnz 
\ elt beni' hu..;usi olsr:ık kahul etti. 
B:ı mü lfık:ı.tı yazmıştım, lıerhalde 
1 ııtırl:lrsm'"· Yalnız yıtzmnd•ğını 
'J"r nokta ,·ardı, o da, herhalde he 
Ye<'and:ın olnea'k, Ş·ıpkamı beyaz 
ende unutmustunı. Gerc:i bir şapl•ıt 
lıın ki,-met"ı birseY cleğil • Tabii, '' 

" • . • 1' 
~a.ma.ns göre • fa'k11t, ıo< ı!l ş~r-
h:ıyr ~eri :ılına~m, belki tr:.m'lmıle 
tınuttuğuma hükmedebilirlercli. Eu 
ılıılı:,nJık ~ih!!mı altın<1:ı ~nlnıamalt 
ilin Bevtı.7 e,·in mf'r'l',·enlerini i· 
1,in.-.İ defa Ş:lplı:ım idn a5tım. . 

- Nasıl? .. Rana yakıştı mı? Beni 
·t:ınırlar mı? 

- Hayır, ancak bir :ırlist bu kıı
d:ır muvaffnk olıır ekseJfıns. 

l\façuski uaşına geniş kenarh 
bir ş:ıpka geçirdik len ~onr:ı: 

- Banıı tırık bugün ..... şehrine 
knclar ufak bir seyahat yapacağını. 

- Araba ile mi? El;.sclıi.ns. 
- H:ıyır trenle. Bundan kiınsey" 

lı:ıhsetme. 
- Enırcılersiniz. Sfiyleı1iğin!1 

qrJ:ır baston kııyul:ırınn atıığınıı. 

lflşl:ıra bcnzı>r. Bir chılı:ı ,geri diiıı

nıczJer. 

- Ama. sesi m:ıd:ımı dahi akset• 
memeli ... 
Vurduğunuz bastonun acıl:ıriylc 

~~yledi~inlz sırları ıınuluyorunt 
•·k~rHlns, ( l ı;-indend<') çürükler ol• 
ıllflsa topal deıli . 

• * * 
K:tmp:ııı:ı \·urdu. Lokomoıır ku· 

l:ıklnrı r:ıhııl'\ıZ eden J 'ı:: ötii~ 
~"tıplı . tekerlekler ~lönıniyc başltı<l,ı 

Yazan: Rüçhan Şevket 
l\façu<>ki bir tek yolu ol:ın komp:ıı·
tımaııda yer ulrnı~lı, fül\:ı kapalı . 
hafif hafif yağmur yağıyordu. Yol 
arkadu51 bir defa daha b~şını r;c• 
virip Mur;uskiye h:ıkm:ımıştı. Bclkı 
lfikavt bir adam•lı. Gazete ol,uyor, 
bol bol sigara içlyordu. l\l:ıçuski, 

hazan bir dağı delip ~f!ı;en, b:ızan 

S4>nsuz göziiken rHiz'.ükltrde im) an 
lrcı1in penceresinılcn lı·ıyet,iz 

ı;ıiizellikleri Sl'~ rC'cliyonlu. Göılı>riııı 
hıı zevkle 'i<•yrcl ı 1ği giiLclliklerden 
l;oıııpartınıııııın J,cndisinin hoşlan• 

dığı hir sekildc sisıırıı cluııı:ınıyln 

dolınn"ınclan ı-:ıhalsız o: 'ıı~u içiıı 
ııyırdı. Öksürdü. 'Yolcu )J'lllı olma· 
ıJı. Nihayet: • 

- Y1Jlcu, ark:ıd:ış, bu lrnd.ır çok 
~igara içmemelisiniz. IIeın :-ıhhali 

nize dokunur, hem ele diye sözüne 
deYam eCecekti, fakat yolcu gene 
oralı değildi. Üstı>!ik s;gara.;ını ta• 

zelecli. ::\faruski ekli gibi oldu. 
- Bona bak k11ıa ark:ıdaı;ı ••• 
Yolcu başını ığır ağır kaldırd:, 

l'II:ıçuskiye, iğrenç bir ~ ye lı:ık:ı:· 
~ibi baktı. gene g::ııetcsini c•!-unı:ı· 
nwya h:ışlod ı Sa~ır::ın J\l:ıı;usl, i; 

Beni tnnısa knba eline i~ııe uaı
mış gibi .sı~·ra:·clı, dh·e diisünclü 
Ye kendini t:ıı~ ıtrıı·ıv~ karar- Yereli. 

- Baıı:ı lıak ı:ıafiİ ndnın ! BC'n, 

nazır Mııı;u),k.i. Snnıı cınrediYonım. 
Dalı.ı söyliye<'ckİi :ıklınn bu aıln

mm sağır olması ihtimali ı:t<'lıli. 

Hemen koynuncl:ın k:ıi:ht, ka!C'nı c;ı
lrıırdı ve şu satırları yazdı. (l;cıı, 
tın::ır lılnçııski. S'111n cmr edi11orıı11 •. 
llC'ni ralwlu: clmc.J Kfıijıclı yolrıı• 
ya ııznıtı Yoku alr!r, okudu ı·c 

clu,·ara yapışık ıııasunın üsliin" 
kordu. :'.\laçuski hiddetinden h:ıs • 
tonunu dahi unutup koridora cıktı.· 
:'lfenıuru buldu: 

- nana hak, Şll komparlımon

da biri sig:.ıra iı;iy-0r. 
- Ki.m efendim? 
- Or be , aıl:ım, sersem herifin 

biri. Ç:•lıuk nıenedin. 
'.\fomıır konıpar:mrnnn geldi. Ş' • 

- Arfrılersiniz eksclt1n~. deyip 
siir'ııllc uz:ıkl:ı~tı. 

~lnrusldnin yanına ~C"ldi. 

- Delim isi ıı ':ıhu {1\o•nparl:~ 

mana korku ile bakıp) herif mc.;
lılll' top:ıl, !\f:ıçııski. .... 

l'lfuı;uski deli gibi oldu. Memur 
korkurl:ın 7. ıınnetti. drv:rnı elli: 

- Yaaa.. Haşımı 1 t'Jfıya ):Ok:ı

e:ıklın. Topal, kıyafet clcğHirıni'l. 
Aııı:ı bastonu unıılm:ırnı5. Ben im 
karclr~im onun karısının hizmcıkü 
rı. Ceçen f.(iiıı y;n·erinin !ı:ışınc1ıı 

b:ı~lon kırmış. Sc-h~p ıni? \',ncri 
k:ır;s ıyla yak:ıl:ıınv; ... S:ışırm:ı, hcı.ı 
knrde~im diyor ld. eğer lop:ıl he• 
karısıyla )nkal;ıclığıııın k.ıfasını 

yarsavclı; saraycl~i hiilün erkekl~
b:ı51 .s:1rılı gezer, her kırılan bas· 
tonla sarayın kıo;lık odunu t~min 

Bu konuşmadan anla..';'ılml§tı:r ki, 
nu.nılı:.-ket kağıt ihtiya<'1mn yüıde 
80 nini cl:ıhlltle temin etmek wüm 
kün ola<'aktır. Buntln için i\>ineı 
kağıt ,.e scllülO'Z falırik.1lsını trira•ı 
en·el faali:v-ete geçiım<'k LV.ıınılır. 
ı;mes-.~e de bu yolda. ~ayret 811 rr 
e1 me!itedir. Jlepimiz mii<lüriin. tl\h 
min et!:i*i gibi 7--8 ay so~ıra Lu 
mesut netit"enin tahaldnıJmnu te 
m.enni ede!im ve 0 :r.ıınuınn lmclar 
l.;iığıtı azami tasarrufla knllan:ı!rıu. 

N erinıan Kıırth:ı.y. 

Mukaddes bir at 

edilirdi. Hindistanın "Hart){1'\" ~ehrinı'!- · 
~lernur gevrek ~evrek gii!dii. !\l.ı·ı lıir ııısİ.Jodıl v.ırılır Rıı mnhel 1!iıı.+ 

çuskiniu h:ıyrclle nçılıın gözler :ıterC'c Pey~Ambtr sayılan "Suve~ · 
öni!ndcn U7:ıkl:ı .. ıı. i<ıl~inıle muk~ılıkıı bir ııd~·llır. . ıı11r 

Kimbılir, lıclki yaver ycdiği w· lr:ıdıfcc; tnn~lı;n 11t1 ı·a · 
? • ır. mıı ın,.'\ " 

paforın iııtik::ırııını nlmı.<jll. dılıııışlİr. 

- S O .rı.! - Son r.am:ınfardl\ :n:ı~: İllftta.- r,a 

dllıııi~ ve bu \"~:Jeyh, mu:C;ıd~I"' 
.1 -~...::.::.~-:..:..ı.ı:.:.....:.·~-~A""-ı~-uı.JLl. ................................ __ ~~~-~---~~~~~--------~~~~~----~~~~~~~~-----~~~~~----.-..----....... ~~~~~~~---~-
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TARİHi ROMAN 
YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

• 26 .. • 
Gcrc;l bu Iııl Tahir KıılkP.n da bııı,a. 

ra biJl rdJ. Fa ı.a l millet c bir ba!lj.- ger<• k. 
ti. Ilcdrettln halle tarafında.o çok se,·ıı 

mi1 bir gen~tı. Oııa herke5 • h.'lttit 
düşmanları bile - tıo~ un eii"ecelctı. zı. 
ra ölümüne dü,ruan'an Ja ağlamı,. 

tr. Özbek teltrar Tehrizc c;öneCl'k o . 
!ursa. ınemlelfetin zenglnlerhıl ve ııe.-ı 
ı.ı•lf.lllll'rinj zalim preıııılo tazyikl'nden 
kim kurtaracalf, kim himaye edecek 
t 1 ~ Prens özl.:ek h~hl içki ve lmdın. 
dan ba!fını ayıramıyan gÖi it dumanlı, 
bE'ynl ımlanmr, bir hıikür.ıJdardı. Ona 
artık hiç kimse ba5 eğmek lstemı • 
JOrdıı, Memleketi lmrtaracuk ,.e A. 
zerbaycanın istiklalini ko~uyn.calc bir 

bir f'I J:tzrmdr. Ku\.·wtll \.'e b"Jklilrnez 

el... 
'fahlr Kalkan bu kudretli eliıı klm 

olabllC"<">eğinJ dll,iinü~·ordn ! 
BugünlerJe Tebrlzde toplanan be' 

on vatanınz zengjn bir araya gelerek: 
- Bu Tahir Kalkan da. nereden çıt• 

tı ! Prerı'.'I Özbek burada ot~ydr, sefa 
hat ve eğlencemize de\.·am ederdik .• 
SedrE'ttin gibi toy bir prtınln arka • 
!'ltndan bu kadar da ağlanır mı? 

Diye söylPn.ıneğe ba,larwşlardı. 
Tahir Kallca.n bir yandan da bu &. 

damlal'la m1icadele edlyor.Ju. 

Günlü Mahmutıa k&Çan Haceri her

kes ımutmu,tu. 
Artık oolardan bahsed.eoı yoktu. 
Vatansız zenginler ~bfo:d dört göz. 

le bekliyordu. 
Gelen yolcula.rda.n btı.Z1Bı: 
- Özbek :Sahclvandan hareket et 

miş ama, Tebrlze mi gelecek, ba§k11 
bir yf.'re mi gidecek~ bellı değil ... 

Diyor, bazıları da: 
- Özbek :Sabcivandan aynlama.z 

Orada. etrarına topladığı yeni Kafl<aa 
krzlarile gönlll eğlendirip dnnıyor. 

.Mogol komutanları, ~bekin Tebrh.e 
döndUğünü dUl'a.rsa, derhal Tebrlzi 
muhı!.<ıaraya gelirler. 
Tarzında haberler veıtyor1ardı. 

Bu sırada Tebrlze gelen yolcuların 
anlattığına ~üre, l\logollar Tebrizl oıu 
hasar.Ldan döndlilitcn ııonr3. (Bilkan) 

şebrını sarmışlardı. 

(Dlll<ıWI) l•omu:.anc tehlikeyi görün. 
ce mogolla.rla uzlaşmıık ıııtemipe de, 
(Akku.,) kumandasmda.kl bu ordu 
u7J&1'ln:lğa razı olmıyarak tehre gir. 
miı;. ,.e l.atUıım yaparak ( l} Blllcanı 

ba41t:ın başa tabrip etoıi~tı. 
(Akkuş) ıın orad•l diğer mogol ko • 

mutanı (Oebe) ile blrle,t;b-ı de söyle. 
nlyordu. Hatta arlmdan C'!ngiz.jn fJ&.ğ 
kolu adıru \erdikleri (St'botay} ın da 
harcı.ete geçliği \'e bu liç komutanın 
ı:usl a~ ı ba~tan ba'a işgal edecekleri 
dillerde dolaşıyordu. 

( Aldm'j} un Genctı üzerini'! yürüdüğh 

muho.kl\ıı.ktı. 
Bilkan hl\dl'!esl herkf'N l\rkütmöş. 

tn. 
Buradan gelen yolcular: 
- Şehirde> ~ iistü,nde ta, kallll1l. 

eh. 
Deml~lerdl. 

,. c bö~·Jece bjrleşcrck bl~ pilin kur 
dular, 

Oürci.ıler bir dağ eteğindt' büyük bk 
~uvvetlc birçol< geçillert tc.tmul11ardı. 
lHo:;ollar, bu gl'ı;ltlerl al~dan glir -
l'ul.-re karşı bir zafer tem~ıı edenılye • 
l'elılerlnl anlamı\jlıı.rdı. Pjhi.n şö~·lc ku. 

ruldu: (Selntay) g-ürc·illcre az kuv -
'etle hücum ı-decek ve blr. ız sonra gü. 
ya ı.orkııp geri dönecekti. Oilrcülcr 
buna. aldanır ve yerlerlndı·n ç.ılup mo. 
golları takibe lrnyulursa, bü3·k mogoJ 
crdusunun kucağına düşe< ı.: ldl. 

Bu karardan sonra, Sebotay :ız 

ku\·vetle GlircülPr üz.erine :yürüdli. 
Gürciıler birkaç fırkaile (Sebotay) ::ı 
karı;;ı koyunca (Scbotıty) korkara!< 

geri döndü. 
Gürcüler Sebotayın orthıımuu taki 

be başladılar. 
Bir haylı llt'rilcdiler. 
GUrcfücr takip amumıda: 
''- Moğollar kac:ıyorlur ... ,, 
Diye bağır•,ıyorlardı. 
( &ıbotay) Gürcüleri b.ıyük Moğol 

ordulan kararR'Ühına yak•!' bir nokta. 

ya kadar çf.'kti. 
Gürcüler keı1diler1Dı hAklm mevki· 

<!e görerek gunırlanıyorlılr ve: 
- İşte bu sefer l\loğulları avfıya_ 

cağız .. Hepsini kılıçlan geçlre«ığlz. 
Dlye söylenjyorlardr. 
Moğullar l>u suretle kaçaklık gös

t~rlocc, Oüroiiler bütün tuttukları 
gcçlHerd~n çıktılar ve Gilrcü ,ehirle

rlnln kapılarmnı anahtarı ol.an dar 
yollardaki muhafız ve gözclllerinl ge_ 

rl çektiler. 
Bu 91rada (Cebe) çevirme hareke: 

tine be,le.dı. Güreliler birdenbire sağ. 
dan , soldan bt.lyllk Moğul kuv\""etle. 
rlle sanld.ığmı görli.nce ,a,rrdılar. Gür 

cü l<omutaru! 
"- Tuzağa düştük .. ,, 
Diye bağrrdı, fakat J:4)1l döneme-

dl. 
GUrcll.lerde, harpte dönene alçak 

derlerdi. 
Gıircülcr döğli.,çli ve merd insan-

lar olduğundan, Mot'1lllarrn tuzağma 
düştliklcrl halde blle çarpıştılar. 

Otuz. bin °ldtıden fazla olan GUrcU 

ordusu mahvoldu. Bunlardan blr kıs 
mı esir edilerek götllrllldli. Büyllk 
bir Imımı kılıçtan geçirildi. BütUn giz 
ıı Jolları, geçitleri \'e dağ başlarını 

Moğullar tuttular. 

HACER MOOOLLARA 
ES}R Mt D0ŞT1H 

Tebriıı:d"n kaçn rak, kendi ml'mll"ke. 
ti olan Gürcüstana e;lden Bedreddfn!D 
lcölesl Mahmut ve Hacer, o sll'ada l!!
temi~ erel< ,.e bilmi~erek, bu mUthl" 
harp mC':·danı civannda bulunuyordn. 

Oürcüle:- l\logolların tuzatrma dU, 
tükt~n ııonra, (Cebe) etrahndakl Mo. 

gol köy]t'l·jnl de taramıştı 
t~te o güolerdc:ı bir Gilrcü köyün" 

sığınan lahmntla. Hacer yal.ayı ele 
,·ererek ?ıto;}ollıırm eline ıfül}tiller. 

Bir kUçllk lrofübc~-e sı:;rnmı,lardı. 
Mogol atlıları köyleri dola,ırke'l, 

~fohmutla Ha.ecrin bir !ıımanJıkta 

glzlcndiğlnı gönlliler. 
- Bu adam bir casus:\ benzl~or. 
Dlycre'~. U<i!ııinl birden yakalayıp 

komutanl:ırm ;\·anına götürdüler. 
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Sn~ bakımı güzelliğin en 
birinci f:ôartıdır. 

PETROL NiZAM ile sabah, öğle ve akşam 
Her eczanede satılır, Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dislerinizi fırcalaVtnı~., 

1 -

• • i ., ~ • .. ••• ,.. •• 

Siirt Vilayetinden 
HUPUSi idareye alt ·: n bin adet kavak ağacına !capaJl zarf l' .• !mllle talip 

çıkınadıj'mJ:ı.n 8.9.942 gününden itibaren bir ay müddetle paza~ıığa konu• 
rnuoiLur. Bir a~acı.n muhammen fiyatı iki lira olup mccmuunun l:.edelı yirmı 
biıı lirrıdır. 1!•~ bin adett.en aşağıolmamak tizcre muhtelif tali?~ere lhale:tl 
ınün.!\l~dlir. Taliplerin l.ıi<;ıayclcn alacaklar\ mlktarın % 7,:5 ~~ nlsbetinıu~ 
IH11vaklult ıeminat verm•>leri şarttır. !hale ~artnamesi her gUn ıncsa.t saııt· 

•erinde vıl.ı:;ct enctimeni:ıde bedel.siz görUl°F.!bllir. İsteklilerin m~:r.klır enc'l 
ıaeııc mtir:ıc~;;.tlan. (10065). • 

Konservatuvar Müdürlüğüntlen 
Devlet ~onscn·atuvıı.rma alınacak talebenin kabul şartları Ankarada 

dcviet konsen·atı.:varından ve Maarif, Li:ıe öğretmen okulları w orta okul 
müdürlUkle~i:e Maarif aıemurıuklarmdan ve Maarif vekilllğintı 18ıMay;ıi 
942 tarih, 172 sayılı tebliğler dergi.sindeki 832 numaralı taminıınd .. n öğre 
n!leblllr. Kal-.ıl imtihanı İstanbul ve Ankarada yapıla0aktır. Muhtelif şo_ 

belerin ımti!ıı:.nları şu glln!erdlr. ( 10094). (7968). 
lstanbulda: 

l/Birjnci Teşrln/942 

5 
7 

2 .. 

Ankarada: 

.. 
.. 
" 

9/BirincJ rr"'§ri.n/19U 
10 
15 .. 
16 
17 
19 

.. 
" 
" 

,, .. .. .. 
" " 
" " 
" " 

PMşembe Temsil 
Cuma Şan 

Pazarteısi Piyano, kompozisyon 
Çarşanba Yaylı, nefe:slı ve vul'llla s:ı.zıar 

Cuma. 
Cumarte.ii 

Per§enbe 
Cuma 

Cumartesi 
Pazartesi 

Temsil 
Şan 

Piyano 
Kompozisyon 
Yı;.yh. neCe8li, ve vurm9. 
Sazlar 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonm~dan 
Miktarı 'fahmin fiaLı ,. Huvakı.'at teminat 

kilo Clruıi Kuru, Sa. Liı·a Kuru~ 

30.000 Zeytin yağı 1',?.j H 2770 6:5 
20.000 Sabun 79 s9· • 1198 85 

Mıktarı. cl.n:>i, flatı ile muvakkat teminatı yukarda yazılı lki cins 
ma1zE'me ~aq_namesile numune ve evsafına uygtin olmak şartile 5.10.9i2 
Cuma g·UniJ rAat 115 de lstanbul.Ta.ksim J.S&.Al.Ko. numuzda kapalı zar! 
eksiltm~l!ıle ~~macaktır. İki kalemin bir arada veya ayrı ayn l.st~klilere itıa· 
lesı caiz<iir. Taahhüdün t·iışlaması ve ifası sırasında yap.i.acak .-ıaır.ga r~:ı 

mJ, vf:rgi, l'Oi<kavele, tcnıinat, ınuayene masrafları tevsik edtlıll'!k şartilf' 
ayu1;.a mUt.eüıılde ödenecektir. Ödenecek vergi. ihale tarı;ılnde m"'r'i olan 

kaı:un!ara göredir. Sa.bun çuvalsız almi.cak ve icabmda. çuvallar aynca sa. 
tın almııcaktır, Nümuneıer her gün komisyonda görlllür. Şı.ı.rtnatn.e 265 kıı· 
ru, bede1lt? vuilir. late.klllerlıı teminat mektup veya ma.kbuzlar!nt muhtc.vt 
kamına uygun, kııI>alı zarf, teklif mektuplarını ihale vaktinden t:>ir saa.t ev 
veline kadar kouıisyonumuza vermeleri, (9984), 

İstanbul Defterdaı·hğından 
Dosyıı. 

Ne. 
Cin.si Muba.m.men Teminatı 

Sıra/73 Bnh<;ekapıda Hobyar maha.lleııinin Hanımeli 
ookağında 92 pafta, 307 ada, 10 parsel ve 
~okı 6.8 yeni 6 kapı No. ıu 1550 M.M. arsa 
oın 1/2 b.lssesi. 

R1'del 
18COO 

111217-llH Mecidjye köyünde Balmumu çttt)iğl arazi. 
187 &inden mü!rc z: 13 pa!ta, 2 ada, 9 parsel 

No. lu 264.00'M.M. arsa. 

13:;J 

111!8 

Yukanda yaz.ılı g ·;nnıenkullerin 16/10/!M2 Cuma gllnti ~?.Rt 15 de: 
Milli Eml<lk M'.ldtlrltiı;u.ıd.e ınliteşekkil komisyonda kapalı zarf :ısı.;lile ayr. 
ayrı saulacı.oklrr. İsteklilerin 2·1!l0 S. Jı kanun htil<timlerl dair.-.;;ınde hazır. 

lanmı§ t.el•U! mel{tUpları.u ihale gUnU saat H de lc:ı.dar komisy:m reisli!'~in.' 
tevdi etmclt.rl ve ntifus, lıil\·lyet cüzdanlarım i"braz eylemeleri muKtıızıutr. 
B':ızıa izabat için MilU Eml:lk MUdürlUğüne müracaatları. (10169). 

.................. ımllEE•. tı..K--ORTA-L!SE .... llm ........... 

KIZ 
ERKEK istiklal L•sesi YATIL 

YATISıZ 

Tıdebe kaydı i<;in hergün müracaat edılcblllJ'. 

ŞtJRZADEB.\ŞI. POLiS KARAKOLU AH.KASI 

- felelon;.- 22384 ,_-•••••••ıl 

İnhisarlar U. 

Clnsı 

~le!ıi.tln '•y:ır .• ılt .. 
Jelati;ı ·• t.ıı,;lık., 
Gli::;cro ioblat 

Müdürlüğünden: ... ~ _, 
I'azarlığ"m 

Miktarı GUoU saati. 
150'.J kilo 29 9 942 Sah 9 30 
1500 klto 29.9.942 81111 9.30 

400 kilo 29.9.942 Salı 10.50 
1 - Yıılrnrda cins 

cakttr. 
ve mlktan yazılı nıalzemc pazarlıkla satın alına. 

2 - Pazarlık hizalarında yazılı glin ve saatıeı de Kaba taşta 
§Ubt'sjndek! rcakez :ılım komisyonunda yapılacaktır . 

3 - J~IAtın ve Gllsero fosfata ait şartna.ıneler aergün tlğl.:.ıen son•!! 
sbzU geçen ~ul.ıccle görUlebillr. 

4 - hreklllerln pazarlık için tayla olunan gUn ve saa tlerrt:! ~eıdlf ectc
cel,ler• fıyat lızel'inden yl.lzde 15 gt.lvenme parasilc bjrlllqe m--ı7.l.Ur koınuıı 

yona mOra.<'a:ıtıarı llAn olunur. ( 9937) 

Deniz FahTikaJarı Dem~a~~~fü ... _.~~~o~ • ..:u:.ı 
Komisyonundan: 

1 - Fatrikalarımız malzeme ambarı j.:;ln S5.140 !ira urretll bir h~ 
am"b'!l.r!=ı ıı!ııırıcaiitır. • 

? - l&ıeklilerin bu ;şıerdc 
Gölclik cleniz fabrikaları genel 

çalışmış olduğuna dair vesll<aJ<ı.rile birtık:•J 

Devlet • 

mllılUrlüğUne müı'dc&atiarı. (!)f;86) 

Demiryoltarı ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

1 

ı 

Mui:ıam.11en bedoO'li 'HOOO (sekooo dört bln 1 !ira .;ılıın 41JC O'X O"!!lliı(·t ·J 

mura"bbaı yeştı ve :tOO.OJO d.esımetre murabbaı l'.c.nveıengı <1Ö';'• melik ıte.,ı 

derisi 2e.9.u42 pa7.J.rtesı gtlnü saat 15.30 da kapalı zsl'f usuıJıe Ank~·'t 

idare hın1smc<a tcıpl:ır.an merkez. 9 uncu k0mısyonunııa satın e.ıır.acı.ktır. 
Bu işe gırmr;k tıt!ycnlerin 5450 ı tıcşbin dör yUz e:ııı uranı- muv11kl<~ 

ten:ınat l:.a kBJlu::> un tayin r tt!ğt vesi kalan ve tek ıttıerinı aYt.\ gün .ıa.ıt. 

14.30 a k~daı ad· geçen homlsyon rels!;ğjne ver:neı~rı ıuımdu 

ŞarttıamPler 2 ııra mukat>jlinde Ankara ve Haydarp:ı.ş8 v:tnt',t'rln,~.:" 
tr.I"lln olunur. (9«29) · 

İzmit Deniz Satınalma KomÜ>yon:.ın<l ln 

inşaat ı ~anı 
Keyif bedeli TeminY.~ı Pazarlığı saıttl 

Lira kr~. Ljrıt krş. 

15707 90 2.~!56 t9 22 / 9/IH2 1:; 
3~4 69 483 10 22/ 9/ 942 l 
6249 09 937 3~ .. l" 

4249 09 937 a6 ,. I 16 
l. - 'f·;kardıı yazılı dört kalem inşaat jşl dört ayrı şartrıa:netle !Jlr \"· 

ya ay:·1 nyrıi.allp'6re i!Lile edilmek suı etile ikinci defa paınrlıLarı hl:t:ılK 

rmJd ya<:ıh ~!in "e saatlerde 1zmitte tcrsfl.ne k.<tpısındakı komlsyılnda ya 
pılı...:akttr. • 

. 2. - Eı.r.nıyc>t vesikalarını bamll jstei<ll!cr, kc;lf, şartnnr.-1'! vo proje
lerıı:;! her ı:-ıln komisyo:ı :la görebilirler. 

3. - T-ı.;iplerin bu glb! işleri yaptıki&r-.na dair Nafıa mll;:türlUkleriJı 
den :ıl·ı~·a'\'Arı ehJiyet ve'3ikalarmı, hiıalarıncfo yazılı tPmlnat rrı.'lkbuzlarlh 

hirlıht" "belit ı;ün ve saıı.tte komj~yon:ı. vcrmele:-1. (10:•9()). 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~..,.....~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ 

Türkiye Cümhu(iyet Merkez Bankası 12-9- 942 v3z1yeti C'-.encc ahnliııl pek csıgt-rer ın~aruar 
( A.l.kıı'}) bu şehri cl4- :znpt ve )'11ğ. 

ma l'lnıe'.: h~vesine d.i~ıhştii, Fakat, 

(Cebe) onn: 
- Ben Gencelilı•rl taoınm. Onlar 

kanlannm Bt'l'l d:ıml:ısın:ı ltadar '}ebrl 
tesllm etnıez.ier. rn .. ı nğTa7tınrlar • 
.Demişti. ( Altkuş) bunun üz.erin·• 

H:ıcC'r ilk önce (Akkuş) nn ön;in · 
de durd1ı ,.c onun gözüne glrmek lı:in: 

- Ben Tcbrizden. Özhe.kin zulmi.in. 
df'n ,.e onun sarn~ ımıan lraı;hm, dedi. • 

(AJ<J[.J!I) gülümsedi: 

LIMI AKTiF P.A~lF. 1 
flaM: ~rmll\'e1 

Altın: sıı.n ltllogram 74.616.'176 10.ı.:>:a.c~:t.Cl.J Lbt1 .\aı -'k~; 
• ı U.172.775,JO ~d1 ,.e tevkaı~dt •• ıl~ ı~ı. 1 1 Banknot 

Ufaklık .. ,. T 208.82!J,6~1 11 'I 333 Gt:>,.,: fiu.rum : : 6.000.000,-

LI,.,, 

l }.000.00!!,-

L;; 11%.133,'13 
~rhrl muhasaradan '·az:.geçmj5tl. 

l\lııa.mllfl'h, (Ak!<tı )un bu şehri mu
hasnradan vazgeçm<>. lue ~im b\r 
f"beb dııha vnrılı: Hencelil<>r daimi 
•ur tte giırc:lllerle muhare .ıe ederler • 
llİ. r:~ıtkıış) tla giJreü dü,mıını oldu[~·' 
için. 11chrı tnhr:p etmi~·ecPğinE' ıııö-ı: 

'nml5H. 
Ci'ı"ccliler mo~ollara hi.r mi!ıt 'lr el. 

hiııe Ye para \ererek tcWilıc\1 .,a,·uş • 
tıırdular. (Ahkıı") tknce iinlerindcıı 1 

- Bu kadm Atabekil"rın iç yiir.ii· 

nü bllivor. Oııu diııllyelim. 
M:ıhmııtlun auı:u olmadıi('mı auta.. 

ynıca. seri)e~t bıraktılar. 
Hacer ( Akku, > un ya!lında kaldt. 
( Sebotay) yn'.:'iı.ldı. Ka.dınlard·l gö

:rıi ,vol<ta. 
(Ccoo) ye ıcellnee, o rlıı karargiıhııı 

bir bı: f;;a t.ıtrafınd.'l otnnıyordu, Ib_ 
cerl ,giirmPmjştl. 

Ifa~<'r c Aldm,) u elde Phnr~e ~n-

çekilıl; \'e (Cebe) ııe birl•uıerı•lc: lıı;ıJordıı. 
- O halılc Gürclstıım t Pp"li~elinı.. l'llo-;ol ordu!'lu lkı d:ığm arumda 
Deıll. Gnrcbt.ın ı :. uriidiJleı. wı ı:o.;; ku,Ytrı, orman hl< bir yerde ko. 

naklıımt,tı. Ortalık 60KU1tt u, karlıydı. 

Gt~RCÜLERİN l\IOGOL 
TCi'.:AülNA DÜŞi\J.E81 

(Akkuş) t.incı ve inntı:ı bir :ulnmdr 
Arlında,:.arırm: 

- O!.ir•i .•rın tize· karıtı geldi.Adam 
Jarımıtla alay l"ft l. Onlarıı. ı: oc al!lc.:ı_ 
ğr7,. 

Dl)orJ•!, (Gzbc) :.ı &:e ı. ııdl tar:ıfı. 

na nlmı, ve kı:duı·tnıı~tı 
ı\rkrwın (S.!ıotu~·ı d:ı ~·ı·ti;,lncc 

nrtık du:;lı:.ıülcen'.; bir no:,•u k:llru!!d!, 

t 9 Luyı·k mogcl ı.cmııt:ı il: hirıe,t ı. 
tC,.br- J sürat tar.Uian:rıl .. 

-!'abul• ılerllrcllnı .. i ·nıi;r.j çabul' 
1.11 ircllın. dl,yor~ıı. 

(Sebotıı~ }·bir pllun ~t•p·ı s~·ı kurdu: 
• -Gfrrclil"r kum:ıı. \ .. ııı ~ri••ı;: ı in 

• P.11rt 1 tıPll•I', d~!. Onhın tuzuğD duşlırup 
3\ hım<lk ı:crektlr. 

~logollar Glır ... ülcrln ordusu~n 

mahn•ttfüten ııonra, bu kııytu y<'rdl" 
bir n)' kadar kalma)\"a lmr.ır venJller. 
<'ııı;rrl::ır l:;•ı~•Jldıı. 

l\lıtlı.-n•ıt bir kö;'I e r:el<ihnlştl. Ha.ce 
c;:ıd•r1.-'ltn ;!•inci bölmf'<ıinde yatıp icat. 

rl elinden Iı:.ı} !Jf'1tif:jno ya.wyordu, 
Ilacerc geliotıce, o da (Akkuı;}IHI 

ı,nor, (Aklm") :ı bizm"t edJ;rordu-
- . II~cC'r ( .\.ldrn') un tıo5nna gitm«'-

::ıe brı..,ıanu-,tı. 

D r akşaın, HaCC'r ( .\l;kıı~J la. b3' 

ba 58 kal ılı. 
:u ~ol ııomııt.::ını, Ifac'"re aordıı: 

- !'ren~ ö7.IJ(•!<ln Teb•l7,e dönece

ğini sö~ m.rorl:ır .• l)l)ğru mu? 
(f.•eı-amr ııo·) 

ıı \ ıM. 1221) yılını:ıı ilkt,.~rln sonla. 
rında. 

Oahildekl !Uuhablrle!'· 
Ttlrlı L!rası • • , 407.::;o,oı tQ7.s3u,a1 rt-dın-Uldl'k1 r.nnknrıt!ıır: 

Harlç~kl Mnhabtrler: 

Altm: san Kllogram 23.918.013 
Altına tabvlll kabU af:rbest Dö•. 
Dtğ~r dOvtzıu v-e Borçlu kUirtng 
tıaklyeler1 • • 

Ha7.lnf' Tabnlll'rt. 

Deruııto edllen evn.ıu nakd!\·& 
karşılığı . . 
Kanunun ~ lDCl maddeltr~• 

tevfikan Hazine ts ratınde..ı. 
tedlyat " 

vaır• 

• • 
8enedat l'nı:daıu: 

l'lca r1 sene tıeı • • 

1 
1 
\ 

1:: 

Eaham ve Taııı·llAt OOz4M11ı 

Derubtl! edilen evrakı naK.. 
diyenin karşılığı esha::n n 
tabV\lllt (ıt!bar1 kıymetle) 

Serbest e:ıham Ye uuıvu~ 
Avansta.r: 

Altm Ye dövtz Uzer!ne a.•a.na • • 
fahvtll\t üzerine avan.e , , / 
Hazin~ye ltt.!a vadeU ıvıı.119 • • 
Baz.lneye S8:'.>C No. ıu kanuna ~Ore 
gqıuuı . .ıtın 1<ar:11ıklı avan.ıı 

Ri!ICNlarla;r 

lUuJıtcW 

• • 
• • 
a 1 

1 

--------' 'P:-U'::te eo.11ıen evraıtı :ıa" ııyr . • ı.;11,i l8 ;;:;3, 
<anunuo 6.-1' 11,cı aııı.t•1Plerınt 

~3. 63 J. 796,li>' 

-.-
1J.O'l:t. ı:ıo.19 ~'Z.691.:~·!~ •• ~ 

. 
lJ~ 'I 18 JG3,-

'H.22J.6•;ı ,- l:tl 5'?0.1H2.-

8.)6.1:73,676,2'~ ll;Jlı.3i 3.67G,2~ 

H.993. U0.9.! 
tıl GOO.H8.1J .~., 199.863,:;8 

1 
3,096,3" 

ô.'133.iO:,u~ 

-.-
• .:ıo 000.000,-. 

233. '736.J61 ,2(; 
.ı 500.000.-
'l.6Hi.81G;~~ 

v .. tıf)n l.02C.687.:">88,l'T 

.evtıkan fiaz.:ne uırat:.nuaı: •>ıc.I 

.edıyat . . 
DBltdJye 

'lllkıyuı . . l ..>eruote tdlleo 

{.ıtr~ııııtı taınamt'r 'lıtm >ltr.ralr 
111\· .. ıt>r. teua vııır "llı:t.'Ollf'n 

..PtSlwr.t aıukıtt>Uı llt.1.'ett>G Uda.. 

v•ıır, vazeallen 

Hıı.zın~Vt. y11pıll\L aı~ııı ııı:artııı«ıı 

\van~ mukabili ~91)~ !'-!o u Kanıın 

ml·ı:ıoıne uaveteo 
ıed!.ll!'D 

·'11!:\ UUA l'ı 
rıırıı wraaı 

tedaYW~ 

"ltın: san KUo~ram 

• • 

• • 
sn H:.! 

JM.)0 :-oıo ıo t\ftnuna il\rr tuı7.iUt!J• 

açılan avanı wı.ı.Kabill f.e9dl olu.. 
rıarı sltlnl•tr: 
~tl ıı.:ıın~ı'tı.:D 

Dövtz fa&hhtld•u.l~ 

'\.Jtma ta.tıl'!ll ııat-\' 1öV.z!l!r 
::>!ğer dnvızı~t Yt aıacaır..ı 

:-ın~ ~KIY~lı.'ı1 

• • 

• • 
• • 

~ 1 I'emmul. l.93Ei !B rlbUlı:len it!b.ıreıı; 1&konto baddJ 9(ı f Altu:ı 

lSl, j'!f..!H:!.- ~ 
lfl ():-10 000. -

~~ . .;uu.cuo 

... 
ı • ı. 700 oııo. -

l 1 ~.3~2 230.~ 

.U:H.161.0 

'7111124.167,9 

-,--
.. Z7.819.360,/; 

RJ ~ 128 tH!,-;-

lll '186.tlt.91 

'!~ l!?t. t G'7,M 

t'U ı t. 880,8·~ 

ı:us.o 18.366.8 ı 

1 O'!'l.887 088.1': 


